
 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – FASSO 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL – DESSO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS 

SOCIAIS – PPGSSDS  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVANÇOS, DESAFIOS E RESISTÊNCIAS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL A 

PARTIR DOS ANOS 1990 NA FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MOSSORÓ/RN 
2017 



 

 

 

FRANCISCA SOLANGE NOGUEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANÇOS, DESAFIOS E RESISTÊNCIAS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL A 
PARTIR DOS ANOS 1990 NA FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE   
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social e 
Direitos Sociais, da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, como 
requisito para obtenção do título de 
mestra em Serviço Social e Direitos 
Sociais.   
 
Orientadora: Profa. Dra. Gilcélia Batista 
de Góis 

 
 
 
 
 
 
 
 

MOSSORÓ/RN 
2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

N778a Nogueira, Francisca Solange 

Avanços, desafios e resistências da formação 

profissional a partir dos anos 1990 na Faculdade de 

Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte. / Francisca Solange Nogueira. - Mossoró/RN, 

2017. 

171p. 

 

Orientador(a): Profa. Dra. Gilcélia Batista de Góis. 

Dissertação (Mestrado em Programa de Pós- 

Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais). 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

1. Serviço Social. 2. Formação profissional. 3. FASSO. 

4. UERN. I. Góis, Gilcélia Batista de. II. Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. III. Título. 



 

 

AVANÇOS, DESAFIOS E RESISTÊNCIAS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL A 
PARTIR DOS ANOS 1990 NA FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 

Direitos Sociais, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, como requisito 
para obtenção do título de mestra em Serviço Social e Direitos Sociais.    

 
 

Aprovado em: -----------/-------------/-------------- 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

______________________________________________  
Profa. Dra. Gilcélia Batista de Góis 

 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN  
Orientadora 

 
 

_______________________________________________  
Profa. Dra. Maria Célia Correia Nicolau  

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN  
Examinadora Externa 

 
 

____________________________________________  
Profa. Dra. Rivânia Lúcia Moura de Assis  

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN  
Examinadora Interna  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos amores da minha vida: mãe, pai e irmão.   



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

O processo do Mestrado foi gostoso e ao mesmo tempo desafiador. O retorno 

à FASSO me proporcionou aquele “frio na barriga”, com tantas expectativas. Nessa 

estrada, caminhei de mãos dadas com gente que contribuiu muito para essa 

conquista. 

Agradeço a Deus que me fortalece em cada situação vivenciada.  

Agradeço ao meu bem precioso, minha família, distante fisicamente, mas 

presente com cuidado em todo tempo. Entenderam minhas ausências, incentivaram-

me e vibraram junto comigo. Assim, gratidão à minha mãe (Toinha), que sonhou 

comigo esse momento ainda quando eu estava na Graduação; ao meu querido pai 

(Francisco), por ter sempre uma palavra de carinho e ao meu irmão (Fagner), 

sempre disposto a me ajudar. Vocês são minha maior inspiração.   

Agradecimento especial à minha orientadora, Profa. Gilcélia, pela forma de 

condução desse processo. As orientações contribuíram para que as leituras e escrita 

se tornassem mais prazerosas. Obrigada pela paciência, aprendizado, apoio e 

estímulo de sempre! 

 Agradeço às professoras que contribuíram tão gentilmente com a pesquisa. 

As falas de cada uma foram imprescindíveis e de um grande aprendizado e 

compromisso com a profissão.   

Agradeço à banca pelas contribuições com o trabalho  

Agradeço ao/às colega/as e amigo/as de sala: Janaina, Cristina, Mara, Marli, 

Andreia, Iago, Camila, Ericélia, Elbênia, Juliana, Liliane, Luana, Maria Helena e 

Vanessa. A convivência com vocês suavizou esse processo, sendo de grande 

aprendizado profissional e pessoal. 

Agradeço às professoras do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS (PPGSSDS), que proporcionaram 

discussões relevantes para a minha formação e exercício profissional. Ao término de 

cada aula, a certeza da escolha profissional.   

Agradeço às equipes de trabalho do CREAS (Assú/RN) e do Plantão Social 

(Mossoró/RN), pelo apoio e compreensão oferecidos nessa jornada.     

Agradeço a todas as minhas amigas que me acompanharam nessa jornada. 



 

 

Agradeço às pessoas da família que escolhemos construir por laços de amor, 

em especial a minha amiga/irmã Valéria.  

Agradeço à minha amiga e companheira de moradia (Rosineide) pelo apoio 

nessa reta final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 
 

A formação profissional de Serviço Social, em consonância com as Diretrizes 
Curriculares (1996) e um corpo docente qualificado são componentes 
imprescindíveis para materialização do Projeto Ético-Político. Nesse sentido, a 
presente dissertação analisa os avanços, desafios e resistências da formação 
profissional na Faculdade de Serviço Social (FASSO), da Universidade do Estado do 
Rio Grande (UERN), abrangendo o período a partir dos anos 1990, na perspectiva 
de compreender o objetivo do curso de Serviço Social da FASSO, bem como 
apreender a direção social do referido curso a partir do Projeto Pedagógico (2013), o 
qual se encontra em implementação. Para alcançar os objetivos propostos, realizou-
se uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo, com base na teoria social de 
Marx, analisando o tema além da aparência imediata, mas considerando a dimensão 
da totalidade e historicidade no referido estudo. Em se tratando do instrumental para 
a coleta das informações, foi utilizada a entrevista semi-estruturada, realizada com 
06 (seis) professoras da FASSO/UERN, especificadamente duas em cada ano de 
ingresso, ou seja, nos anos 1980, 1990 e 2000. Utilizou-se também de uma 
pesquisa documental com o atual Projeto Pedagógico da FASSO (2013) e uma 
pesquisa bibliografia a partir de autores/as que estudam o tema: Abreu (2016), 
Amaral (2007), Cardoso (1998), Iamamoto (2004, 2014), Netto (1996,1999), Santos 
(2016), Silva (1998), entre outros/as. A análise das informações constatou que em 
meio a conjuntura de privatização do Ensino Superior, em especial com a ampliação 
do Ensino à Distância, que não garante a educação como direito, a FASSO tem se 
comprometido com a formação profissional, conforme preconiza as Diretrizes 
Curriculares (1996) e assim no direcionamento do Projeto Ético-Político. Nessa linha, 
a implantação do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais 
(PPGSSDS) foi um dos avanços mais significativos nesses últimos tempos na 
referida Faculdade. Apesar de um cenário educacional e estadual também adverso, 
a FASSO tem defendido uma educação pública, gratuita, laica, presencial e de 
qualidade, somando forças coletivamente ao conjunto de entidades da categoria 
profissional a nível nacional (CFESS, ABEPSS, ENESSO). Nesse processo, 
contraditoriamente, as transformações do Modo de Produção Capitalista, com a 
implementação de políticas de cunho Neoliberal, impactam a formação profissional 
na FASSO, como: a precariedade na infraestrutura; os cortes de investimentos e 
bolsas de pesquisa; atrasos salariais; precarização do trabalho docente, com a 
sobrecarga de atividades e exigências relacionadas à produção científica; e outras 
questões apontadas na pesquisa. Portanto, a FASSO/UERN tem construído uma 
formação profissional com uma base teórica sólida que contribui com a dimensão 
investigativa sobre a realidade social, no sentido de elaborar criticamente 
alternativas para enfrentamento das expressões da questão social. Além disso, tem 
participado de processos de lutas pela garantia de direitos em favor da classe 
trabalhadora.   
 
Palavras-chave: Serviço Social. Formação profissional. FASSO. UERN.  

 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Vocational training of Social services, in line with the curriculum guidelines (1996) 
and a qualified faculty are indispensable components for the materialization of the 
Ethical-political Project. In this sense, this dissertation analyzes the advances, 
challenges and resistance training at the Faculty of Social work (FASSO) at the State 
University of Rio Grande (UERN), covering the period from the years 1990, in order 
to understand the purpose of the course of Social Service of FASSO, as well as 
seize the social direction of the course from the pedagogic project (2013), which is in 
implementation. To achieve the objectives proposed a field research, qualitative 
character, based on Marx's social theory, analyzing the topic beyond the immediate 
appearance, but considering the size of the totality and historicity in the said study. In 
the case of the instruments for the collection of information was used the semi-
structured interview held with 06 (six) teachers of the FASSO/UERN, specifically two 
in each year of the ticket, that is, in the years 1980, 1990 and 2000. It was also a 
documentary research with the current pedagogic project of the FASSO (2013) and a 
bibliography research from authors who study the topic: Abreu (2016), Amaral 
(2007), Cardoso (1998), Iamamoto (2004, 2014), Netto (1996.1999), Saints (2016), 
Silva (1998), among others. The analysis of information found that amid the 
environment of privatization of higher education, particularly with the expansion of 
distance learning, which does not guarantee the education law, FASO has committed 
to vocational training, as calls for the guidelines Curriculum (1996) and thus in the 
Ethical-political Project. In this line, the deployment of the graduate program in Social 
work and Social Rights (PPGSSDS) was one of the most significant advances in 
these recent times in College. Despite an educational scenario and also adverse 
State, FASSO has defended a free secular public education, attendance and quality, 
adding forces collectively to the entity set of the Professional category at national 
level (CFESS, ABEPSS, ENESSO). In this case, paradoxically, the transformation of 
the Capitalist mode of production with the implementation of policies of Neoliberal 
slant, impact professional training on FASO, like: insecurity in infrastructure; the cuts 
to investments and research scholarships; wage delays; precarious work, with the 
overhead of activities and scientific production-related requirements and other issues 
identified in the research. Therefore, the FASSO/UERN has built a professional 
training with a solid theoretical base that contributes to the dimension on the social 
reality research, in order to develop critically alternatives for confronting the 
expressions of social issues. In addition, he has participated in processes of 
struggles for rights guarantee in favor of the working class. 

 
Keywords: Social Service. Vocational training. FASSO. UERN.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento do Serviço Social e seu conjunto de elementos históricos, 

políticos, econômicos, teóricos, metodológicos e éticos, que ao longo dos anos vem 

modificando a profissão em suas várias dimensões, devem ser analisados e 

inseridos no marco da sociedade regida pelo sistema capitalista e influenciado de 

certa medida pelas transformações impostas e necessárias ao regime do capital.  

Mediante uma abrangência de estudos realizados por pesquisadores/as sobre 

a profissão e seus vários aspectos1, é possível afirmar que hoje, aos 81 anos no 

Brasil, o Serviço Social apresenta um legado expressivo no campo da produção de 

conhecimentos, formação e exercício profissional e também nas lutas da classe 

trabalhadora por uma sociedade de direitos para todos/as. Nesses processos, por 

estar inserida em conjunturas adversas, a profissão é marcada também por 

desafios.   

É nesse cenário que a presente dissertação objetiva analisar os avanços, 

desafios e resistências da formação profissional do Serviço Social na realidade da 

Faculdade de Serviço Social, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a 

partir da década de 1990. Esse recorte temporal ocorreu por razões diversas, entre 

as quais destacamos a aprovação das Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço 

Social pela categoria no ano 1996, consideradas um avanço significativo para a 

profissão, no sentido de direcionar uma formação profissional crítica e comprometida 

com a classe trabalhadora. Pretende-se ainda compreender os objetivos do curso de 

Serviço Social da FASSO, bem como apreender a direção social do referido curso a 

partir do atual Projeto Político Pedagógico (2013), considerando o cenário atual 

bastante adverso para implementação do referido projeto.   

É mister relatar que no início do processo a proposta de estudo relacionava-

se à formação profissional na FASSO de forma mais ampla. Entretanto, a partir da 

realização de leituras e das entrevistas, no caso destacamos a pesquisa de campo, 

identificou-se que se tratava de uma pesquisa muito abrangente e que não seria 

possível operacionalizarmos no período estabelecido para sua execução. Nessa 

                                                           
1
 Destacamos as referências utilizadas nessa pesquisa. 
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linha, optou-se em direcionar as análises para os avanços, desafios e resistências 

da formação profissional na FASSO/UERN, a partir do recorte temporal já 

mencionado.     

Com a finalidade de subsidiar teoricamente a pesquisa, optou-se por analisar 

o Serviço Social e a formação profissional, enquanto categorias de estudo.  

O Serviço Social é uma profissão, considerada uma especialização do 

trabalho coletivo no marco da divisão sociotécnica do trabalho na sociabilidade 

capitalista, regulamentada pela Lei 8.662, de 17/06/1993, não dispondo de uma 

teoria própria e também não sendo constituída uma ciência, apesar de seus 

profissionais produzirem conhecimentos teóricos na área das ciências sociais e 

humanas (NETTO, 1999). Diante disso, é possível afirmar que o Serviço Social é 

profissão e também área de conhecimento (MOTA, 2016), “configurando-se uma 

totalidade histórica constituída de quatro dimensões: formação, intervenção, 

produção de conhecimento e organização política da categoria profissional, 

vinculadas organicamente” (LOPES, ABREU e CARDOSO, 2014, p.196).    

Inserido/a na esfera das relações sociais, o/a Assistente Social tem o seu exercício 

profissional baseado nas relações contraditórias entre as classes sociais e destas 

com o Estado, conforme a conjuntura vivenciada. O/a profissional atua buscando 

elaborar respostas às diversas expressões da questão social2, através da 

formulação, execução e avaliação de políticas sociais, assim como nas esferas de 

planejamento, gestão e monitoramento de acordo com as reais necessidades sociais 

da classe trabalhadora nos diversos espaços sócio-ocupacionais.   

Nessa direção, a profissão sofre influência dos contextos sociais, econômicos, 

culturais e políticos repletos de desigualdades, contradições e exploração na 

sociedade do capital.  Desse modo, o/a Assistente Social produz e adquire 

conhecimentos teóricos, possibilitando realizar ações interventivas sintonizadas com 

as formas de enfrentamento das expressões da questão social pelas diversas 

organizações sociais, sejam elas de cunho privado, estatal e/ou não-governamental. 

                                                           
2
 Iamamoto (2004, p. 27) analisa que “o Serviço Social tem na questão social a base de sua fundação 

como especialização do trabalho. Questão Social apreendida como o conjunto das expressões das 
desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada 
vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus 
frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade”. 
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Nesse processo, é relevante apontar sobre o Movimento de Reconceituação 

(1965-1975)3 do Serviço Social brasileiro, enquanto primeiro momento de 

apropriação da profissão com o Marxismo, entretanto, limitando-se “a estabelecer 

normas, princípios e regras do dever ser” (GUERRA, 2016, p. 289). Esse processo 

inicial ocorre ainda no contexto do Serviço Social tradicional, com a prática voltada 

para perspectiva de filantropia e assistencialismo. Posteriormente, vai avançando na 

profissão, construindo a crítica à tendência conservadora, buscando a sua ruptura 

na construção de uma direção profissional vinculada aos interesses da classe 

trabalhadora.  

No final dos anos 1970 e início dos 1980, tem-se um momento favorável para 

construção do Projeto Ético-Político, com a penetração do pensamento crítico 

marxista na profissão que direciona a organização político-acadêmica da categoria 

profissional, a qual passa a se ver constitutiva da classe trabalhadora e 

apresentando como expressão a criação da Comissão Executiva Nacional de 

Entidades Sindicais de Assistentes Sociais (CENEAS) em 1979, sendo transformada 

em 1983 em Associação Nacional de Assistentes Sociais (ANAS) (ABREU, 2016).  

Nesse cenário, a aprovação do Currículo Mínimo de 1982 é considerado um 

primeiro esforço para o rompimento da formação profissional conservadora do 

Serviço Social, baseado nas teorias positivista e funcionalista. 

Posteriormente, a revisão curricular sintetizada na elaboração coletiva das 

Diretrizes Curriculares (1996) significa um avanço no processo de construção do 

projeto pedagógico da formação profissional.   

 
 

[...] o projeto de formação profissional do Assistente Social, no Brasil, tem 
como fundamento a realidade social compreendida criticamente em seu 
movimento contraditório, considerando as demandas sociais  dos diferentes 
grupos e classes  sociais. A partir dessas demandas, a direção social da 
formação profissional é tratada no sentido de promover um vínculo efetivo 
com o projeto social das classes subalternas em suas relações com as 
forças atualmente dominantes (CARDOSO, 1998, p. 28-29).   

 
 

                                                           
3
 Netto (2005, p. 18) analisa que a existência do Serviço Social crítico, o qual implementa o Projeto 

Ético- Político “é a prova conclusiva da permanente atualização da Reconceituação como ponto de 
partida da crítica ao tradicionalismo: é a prova de que quarenta anos depois, a Reconceituação 
continua viva”. 
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A formação profissional do Serviço Social é um processo construído 

coletivamente por sujeitos, estudantes, professores/as e profissionais, analisado a 

partir da trajetória histórica da profissão. Sendo assim, sofre transformações em 

conformidade com a realidade social e seu movimento contraditório, voltada desde o 

final dos anos 1970 para a construção de uma intervenção profissional em defesa 

dos interesses da classe trabalhadora. Nessa linha, direciona para uma formação 

crítica a partir de um perfil que é identificado nas Diretrizes Curriculares, que tenha 

condições teóricas, éticas e técnicas de analisar as determinações históricas, 

sociais, econômicas e políticas da realidade e intervir criticamente, com o 

compromisso de materialização e defesa do Projeto Ético-Político.   

Posto isso, importa afirmar que a formação profissional é um elemento de 

materialização do Projeto Profissional. Esse Projeto tem um direcionamento 

abrangente, não defende somente os interesses da categoria, mas articula-se às 

lutas da classe trabalhadora, na perspectiva de uma sociedade justa e igualitária.  

A formação tem sua direção social e política referenciada pelas Diretrizes 

Curriculares, Código de Ética do/a Assistente Social (1993), bem como na Lei que 

regulamenta a profissão (1993), consolidada através da produção intelectual e do 

exercício profissional da categoria baseados na teoria crítica. Nessa direção, a 

formação e o exercício profissional são elementos que necessitam ser analisados de 

forma articulada.    

Os anos 1990, mediante a ofensiva neoliberal no Brasil, apresentam-se como 

um contexto contraditório para avanços do Projeto Ético-Político e assim também da 

implementação das Diretrizes Curriculares (1996), com a contrarreforma do Estado, 

os aspectos relacionados à precarização do trabalho, à retirada de direitos, à 

regressão das políticas públicas, à terceirização. Inserida neste cenário, acontece a 

contrarreforma do Ensino Superior, a qual impõe a política de educação às 

orientações de Organismos Internacionais, como o Banco Mundial, a Organização 

Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional.  

A privatização da política de educação nos governos Fernando Henrique 

Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff tem seguido a agenda 

neoliberal do projeto capitalista na sua fase de mundialização. Os governos citados 
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intensificam estratégias da formação profissional por competência, destacando 

assim: a expansão do ensino à distância; a aprovação da Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI); a criação do Programa 

Universidade para Todos (ProUni)4, que tem como finalidade a concessão de bolsas 

de estudos em cursos de graduação e sequenciais de formação específica nas IES 

privadas e, oferecendo em  contrapartida, a isenção de tributos as instituições que 

aderem ao Programa; o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)5, considerado um 

Programa com objetivo de  financiar a Graduação de estudantes matriculados em 

curso superior privado.  

A expressiva ampliação do ensino privado, na modalidade à distância, 

interfere na direção social da formação profissional com base nas Diretrizes 

Curriculares (1996), contribuindo para um considerável aumento de profissionais 

sem uma formação crítica, aprofundando a precarização do trabalho e, desse modo, 

trazendo desafios para os enfrentamentos políticos da categoria na defesa do 

Projeto Ético-Político do Serviço Social.  

Nesse processo, os cursos de Graduação à distância expressam uma 

formação aligeirada, em que o tempo para o debate e o aprimoramento intelectual 

são comprometidos. Sendo assim, o direcionamento é formar profissionais cujo 

ensino não possibilite o processo de aprender a pensar e analisar os fenômenos 

com base na complexidade da realidade social e na pesquisa. Com isso, há uma 

tendência ao reforço da perspectiva instrumental, tecnicista, no sentido de voltar-se 

somente para as demandas imediatas, o que nega os princípios do Projeto 

Profissional. A indissociabilidade entre as dimensões ensino, pesquisa e extensão 

não acontece nessa lógica do Ensino à Distância (EaD). Os pontos supracitados 

contribuem para fortalecer o pensamento de separação entre o conhecimento 

teórico e a prática profissional, reforçando a questão recorrente que “a prática é 

diferente da teoria”.   

Nesse quadro complexo e antagônico de contrarreforma do Ensino Superior, 

“a degradação da qualidade do ensino aí fartamente identificada é motivo de 

preocupação na defesa do legado ético-político construído pelo Serviço Social nas 

                                                           
4
 Criado em 2004 e institucionalizado pela Lei Federal nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005.  

5
 Instituído pela Lei 10.260, de 12 de julho de 2001.  
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últimas décadas ante o ambiente de avanço do conservadorismo na sociedade” 

(IAMAMOTO, 2017, p. 33).    

Diante dessa conjuntura massacrante da Política Educacional, o conjunto 

CFESS/CRESS tem apresentado iniciativas de resistências na defesa da educação 

pública como direito: a constituição do GT Trabalho e Formação, com participação 

dos CRESS, ABEPSS e ENESSO; a materialização do Plano de lutas em defesa da 

formação e do trabalho com qualidade, em articulação com a ABEPSS e a 

ENESSO; a promoção da Campanha Educação Não é Fast food: diga não para a 

graduação à distância em Serviço Social; a participação na Campanha pela 

aplicação de 10% do PIB na Educação (CFESS, 2012). 

A formação profissional no contexto contemporâneo constitui uma das 

dimensões do Serviço Social que merece uma atenção relevante em virtude de 

todos os impactos e retrocessos vivenciados no processo de contrarreforma da 

Educação Superior no Brasil, o que provoca desafios para a profissão.  

Em acompanhamento a esses processos, despertou-se um interesse inicial 

em pesquisar sobre o Serviço Social a partir da vivência acadêmica da Graduação 

na FASSO/UERN, com o estudo de disciplinas6 relacionadas à área e 

posteriormente a realização de uma pesquisa acadêmica que resultou na 

Monografia de conclusão do curso de nossa autoria, com o seguinte tema: Setenta 

Anos de Conquistas e Desafios do Serviço Social no Brasil: analisando a 

percepção das professoras da Faculdade de Serviço Social da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. Posteriormente, com a participação, enquanto 

discente do Mestrado Acadêmico, também na FASSO/UERN, optou-se em dar 

continuidade à pesquisa, com destaque para o debate sobre a formação profissional.   

Além disso, durante o exercício profissional, em especial na política de 

Assistência Social, observou-se posturas e intervenções profissionais diferenciadas 

entre Assistentes Sociais com formação no ensino público em contraposição 

àquelas com formação no ensino privado, principalmente na modalidade EaD. No 

geral, estas realizam um trabalho na perspectiva conservadora, com foco na 

                                                           
6
 Fundamentos Históricos Teóricos e Metodológicos I, II, III e IV; Política Social I, entre outras 

disciplinas.  
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resolução de problemas de forma prática, sem considerar os seus determinantes 

sociais, econômicos, culturais7.   

As vivências acadêmicas e profissionais expostas nos inquietaram para 

pesquisar a temática a partir do seguinte problema: quais os avanços e desafios da 

formação profissional na FASSO/UERN a partir da década de 1990?   

Nessa direção, partimos da hipótese de que a formação profissional do 

Serviço Social é um processo permeado por avanços, desafios e resistências 

oriundos dos desdobramentos da contrarreforma do Ensino Superior.  

Abreu e Ramos (2016) analisam que a formação profissional em Serviço 

Social tem se constituído como objeto fundamental de debates teóricos e também 

ações acadêmico-políticas, por ser considerada um eixo de materialização e 

enraizamento do Projeto Ético-Político Profissional desde a década de 1980. Nessa 

direção, pesquisar sobre a temática é uma iniciativa importante para subsidiar a 

construção de estratégias de fortalecimento do atual Projeto Profissional em uma 

conjuntura adversa aos seus princípios. Articulado a essa questão, contribui para o 

debate teórico no sentido de analisar e avaliar criticamente como se encontra a 

formação a partir dos anos 1990, identificando avanços, desafios e resistências, 

principalmente na realidade da FASSO/UERN.   

A UERN é uma instituição que surge como Faculdade de Mossoró em 1968 e, 

posteriormente, como Universidade ocorre sua estadualização em 1987, tendo uma 

história de contribuição com a formação profissional pública de estudantes, não 

somente do estado. Estudantes de vários estados nordestinos, sobretudo do Ceará 

e da Paraíba, acorrem para seus cursos8. Nesses anos, tem se expandido 

principalmente com relação ao quantitativo de cursos de graduação e pós-

graduação, com o ensino nos campi avançados e núcleos de educação superior. 

A FASSO se insere no contexto da formação profissional anterior ao 

surgimento da UERN, enquanto Universidade (Ensino, Pesquisa e Extensão), ou 

seja, em 1965. Nesses anos, tem acompanhado os processos de transformações 

                                                           
7
 Afirmamos isso no sentido de exemplificar que a qualidade da formação reflete no exercício 

profissional, e não em uma perspectiva de culpabilização do/a profissional. 
8
 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Disponível em: 

<http://www.uern.br/default.asp?item=institucional-uern-apresentacao>. Acesso em: 10/07/2017. 

http://www.uern.br/default.asp?item=institucional-uern-apresentacao
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que acontecem no Serviço Social em nível nacional, conforme os desdobramentos 

conjunturais.   

 

1.1 Itinerário metodológico  
 

No decorrer da pesquisa sobre os avanços, desafios e resistências da 

formação profissional na FASSO/UERN, definimos caminhos metodológicos, 

compreendendo que o conhecimento é considerado como um processo e não como 

algo dado, acabado, “é como uma história que, aos poucos e incessantemente, 

fazem-nos captar a realidade a ser conhecida” (JAPIASSU, 1986, p. 27). Sendo 

assim, investigamos sobre o tema na perspectiva de que é uma elaboração teórica e 

que chegamos a um conhecimento provisório, com a possível identificação de 

lacunas no estudo do tema em análise futura.  

A pesquisa em tela é direcionada a partir de uma perspectiva crítica, levando 

em consideração as determinações históricas, sociais, culturais e econômicas da 

conjuntura que o Serviço Social se insere na sociedade capitalista de classes.  A 

partir do estudo do método em Marx, Netto (2011) aborda que “o conhecimento 

teórico é o conhecimento do objeto – de sua estrutura e dinâmica – tal como ele é 

em si mesmo, na sua existência real e efetiva, independente das aspirações e das 

representações do pesquisador” (p. 20). A reprodução do movimento real do objeto 

de pesquisa no pensamento do pesquisador constitui o conhecimento teórico. O 

objetivo do pesquisador, na perspectiva do Marxismo, é ir além da aparência 

imediata, fenomênica e empírica, por onde necessariamente se inicia o 

conhecimento.    

Pretendemos realizar esse movimento com relação ao objeto de pesquisa, em 

um processo de compreender o tema em uma dimensão crítico-reflexiva, analisando 

os avanços, desafios e resistências da formação profissional além da aparência 

imediata, mas considerando a dimensão da totalidade e historicidade para o referido 

estudo.  

Para atender aos objetivos propostos, procede-se com a pesquisa de 

abordagem qualitativa, por considerar nesse processo a interpretação, os 

significados que os sujeitos darão ao objeto de pesquisa (MINAYO, 2015). Analisa-
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se o objeto de estudo sobre a perspectiva histórica e dialética, trazendo reflexões 

acerca dos avanços, desafios e resistências da formação profissional na FASSO a 

partir das leituras realizadas, assim como, através da análise das entrevistadas 

sobre o tema.  

A pesquisa bibliográfica foi utilizada no intuito de resgatar o percurso histórico 

da formação profissional a partir da década de 1990, assim como analisar 

teoricamente os dados obtidos sobre o tema. Tal pesquisa “é sempre realizada para 

fundamentar teoricamente o objeto de estudo, contribuindo com elementos que 

subsidiam a análise futura dos dados obtidos” (LIMA e MIOTO, 2007, p. 44). 

Na perspectiva acima, utiliza-se das publicações científicas de alguns 

estudiosos que analisam sobre o tema, como: Abreu (2016); Amaral (2007); Braz 

(2009);  Cardoso (1998); Iamamoto (2004, 2014); Iamamoto e Carvalho (2004); Mota 

e Amaral (2016); Netto (1991, 1996, 2005, 2009); Santos (2016); Silva (1998); Silva 

(Org.) (2016); Teixeira e Silva (2010).  

Nesse processo de construção do conhecimento, realizou-se também uma 

pesquisa documental com o Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social da 

UERN do ano de 2010, com alterações em 2013 e que está em exercício hoje, a fim 

de compreender o objetivo e a direção social do curso. A escolha se deu por 

entender que o referido Projeto, elaborado com base nas Diretrizes Curriculares 

(1996), constitui um instrumento que direciona a formação profissional na Faculdade 

citada. O mesmo privilegia a adoção da teoria social crítica, com a articulação entre 

as dimensões investigativa e interventiva, além da indissociabilidade entre estágio e 

supervisão acadêmica como parte do exercício de formação profissional.    

Nesse procedimento, realiza-se a avaliação do documento citado, 

considerando o contexto histórico que foi produzido, os autores, a autenticidade e 

confiabilidade do texto escrito, a natureza do texto, os conceitos-chave, a lógica 

interna do documento e, por fim, a análise documental que propõe “produzir ou 

reelaborar conhecimentos e criar novas formas de compreender os fenômenos” 

(CELLARD 2008 apud SILVA, ALMEIDA, GUINDANI 2009, p. 10). Esse processo é 

importante para analisar os pontos que serão investigados, a partir da interpretação 

do conteúdo expresso no Projeto Pedagógico já mencionado.   



21 

 

 

Em conjunto aos procedimentos mencionados, no período de 16 a 31 de 

agosto de 2016, realizou-se uma pesquisa de campo, tendo como instrumento para 

apreensão de dados a entrevista semiestruturada, por entender que, enquanto 

técnica e importante instrumento para coleta de dados, torna favorável o processo 

de descrição e explicação do tema apresentado. A entrevista “tem como objetivo de 

construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa e abordagem pelo 

entrevistador, de temas igualmente pertinentes com vista a este objetivo” (MINAYO, 

2015, p. 64).   

Nessa direção, foram realizadas entrevistas com seis questões, em um 

universo de seis professoras da Faculdade de Serviço Social da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. Escolhemos duas profissionais em cada ano de 

ingresso na UERN (1980, 1990 e 2000), com vínculo trabalhista efetivo e que 

ministraram ou ministram disciplinas obrigatórias, conforme o Projeto Pedagógico do 

Curso de Serviço Social, no sentido de identificar as concepções das mesmas no 

que diz respeito aos avanços e desafios da formação profissional na referida 

Faculdade, a partir da vivência profissional na Instituição em períodos diferenciados.  

Na escolha dos sujeitos da pesquisa, levou-se em consideração a relação das 

disciplinas ministradas com o tema em questão, entre as quais destacamos: Política 

Social I e II; Formação Socioeconômica e Política no Brasil e Questão Social; 

Estágio Supervisionado e  Supervisão de Estágio; Direitos Sociais; Direito e 

Legislação Social; Serviço Social e Processo de Trabalho; FHTM I, II, IV; Ética 

Profissional em Serviço Social; Ética em Serviço Social; Seminário sobre Projeto 

Ético-Político; Administração e Planejamento; Desenvolvimento de Comunidade e  

Ética em Serviço Social. 

Para garantia do sigilo das entrevistadas, escolhemos denominá-las conforme 

seis princípios9 daqueles estabelecidos do Código de Ética do/a Assistente Social, 

                                                           
9
 Princípios fundamentais do Código de Ética Profissional: I. Reconhecimento da liberdade como valor 

ético central e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão 
dos indivíduos sociais; II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo; III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 
sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; IV. 
Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da 
riqueza socialmente produzida; V. Posicionamento em favor da eqüidade e justiça social, que 
assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, 
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especificadamente: Liberdade, Cidadania, Democracia, Equidade, Justiça Social e 

Pluralismo. Optamos por essa denominação por compreender que o conjunto de 

princípios direcionam o exercício profissional na perspectiva do Projeto Ético-

Político. 

No roteiro da entrevista, elaborou-se alguns pontos para traçar o perfil dos 

sujeitos da pesquisa com relação à faixa etária; ao ano de conclusão do curso de 

Serviço Social; à Universidade em que cursaram a Graduação; à modalidade de 

ensino; à formação profissional Pós-Graduação e ao tempo de serviços na UERN. 

Esse perfil será apresentado em formato de quadro para melhor visualização. 

É necessário ressaltar que a pesquisa de campo está presente em todo o 

trabalho dissertativo, na perspectiva de realizarmos essa articulação do debate 

teórico com as falas das entrevistadas.    

 

Quadro 1: Perfil quantitativo das entrevistadas 

                                                                                                                                                                                     
bem como sua gestão democrática; VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 
discussão das diferenças; VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento 
intelectual; VII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova 
ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero; IX. Articulação com os 
movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste Código e com a luta 
geral dos/as trabalhadores/as; X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população 
e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; XI. Exercício do 
Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões de inserção de classe social, 
gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física (CFESS, 2012). 

PERFIL DAS ENTREVISTADAS 

Faixa etária  Ano de 

conclusão da 

Graduação 

Universidade de 

conclusão da 

Graduação 

Modalidade de 

ensino na 

Graduação 

Formação 

profissional - Pós-

Graduação 

Tempo de 

serviços na 

UERN 

35 a 45 

anos  

01 Anos 

1980 

02 UERN 04 Presencial  06 Mestrado e 

Doutorado 

em Serviço 

Social 

02 Mais 

de 10 

anos  

03 

46 a 55 

anos  

05 Anos 

1990 

03 UECE 02 Educação à 

Distância  

00 Mestrado em 

Serviço 

Social e 

doutorado 

01 Mais 

de 20 

anos  

02 
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Fonte: elaborado pela autora do trabalho, ano: 2017. 

 

O Serviço Social vem construindo histórica e coletivamente sua trajetória de 

lutas democráticas na sociedade brasileira. No ano de 2017, comemora-se 81 anos 

de profissão (1936); 71 anos da Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social 

(ABESS), hoje, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS)10 (1946); 21 anos das Diretrizes Curriculares (1996); 24 anos do Código 

de Ética e da Lei de Regulamentação da Profissão (1993); 52 anos do início do 

Movimento de Reconceituação (1965); 38 anos do Congresso da Virada (1979) e 46 

anos de Pós-Graduação (1971). Nesse processo, a construção de uma formação 

profissional, conforme preconiza a ABEPSS e as demais entidades da categoria, é 

uma das bandeiras de luta da categoria profissional. 

Em consideração ao exposto, o trabalho dissertativo é composto por esta 

introdução, outros três capítulos e a conclusão. Compreendendo sobre a 

necessidade de realizar uma análise teórica acerca do tema, o segundo capítulo 

apresenta uma discussão sobre aspectos históricos relevantes na profissão, 

expressando sobre elementos que antecederam e contribuíram com a construção do 

Projeto de Formação Profissional, o qual relaciona-se com valores e princípios 

defendidos no Projeto Ético-Político. Nesse tópico, aborda-se também sobre os 

desdobramentos da formação profissional, a partir do Currículo Mínimo (1982), 

assim como as Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social (1996) como um 

norte para direção desse processo formativo, trazendo algumas análises sobre as 

                                                           
10

 Em 1996 ocorre a mudança de nome da ABESS para Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social (ABEPSS), “justificada em função da defesa dos princípios da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão e da articulação entre graduação e pós-graduação, aliada à 
necessidade da explicitação da natureza científica da entidade, bem como a urgência da 
organicidade da pesquisa no seu interior, hoje por meio dos Grupos Temáticos de Pesquisa e da 
Revista Temporalis” (http://www.abepss.org.br). 

em outra 

área  

Outras 00 Anos 

2000 

01 Outras 00 Outras 00 Mestrado e 

Doutorado 

em outras 

áreas  

03 Mais 

de 30 

anos 

01 

http://www.abepss.org.br/
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ameaças e as resistências à manutenção do Projeto Ético-Político e de Formação 

Profissional no contexto de contrarreforma do Ensino Superior, proposta pelo 

Estado, com a participação do setor privado.    

A formação profissional é construída e reconstruída na dinâmica das relações 

sociais da sociabilidade capitalista. O projeto neoliberal, em curso no Brasil desde os 

anos 1990, impõe transformações recessivas no campo das políticas sociais e 

consequentemente provoca implicações para a classe trabalhadora. Dentre essas 

políticas, a política de educação brasileira vem sofrendo um processo de 

contrarreforma que se expressa, principalmente, por meio da privatização do ensino.  

Com base nessas análises mais gerais, o terceiro capítulo discute sobre a 

realidade da Faculdade de Serviço Social (FASSO), na Universidade do Estado do 

Rio Grande (UERN), apontando inicialmente uma caracterização da UERN e da 

FASSO, que “tem conseguido, tem almejado, tem se comprometido com a qualidade 

da formação profissional dos nossos/nossas discentes” (Democracia). O Projeto 

Pedagógico do Curso de Serviço Social, com última atualização realizada em 2013, 

entendido como uma construção coletiva, representa uma identidade político-

acadêmica, buscando reafirmar as Diretrizes Curriculares (1996). Com relação ao 

Projeto ultimamente citado, abordar-se-á também sobre o objetivo e a direção social 

do curso de Serviço Social na referida Faculdade.   

A formação profissional pública, gratuita e de qualidade, preconizada nas 

Diretrizes Curriculares e defendida pelo conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e 

ENESSO, vivencia um contexto de desafios a nível nacional e local. Posto isso, o 

quarto capítulo analisa ainda acerca dos avanços e desafios da formação 

profissional na FASSO/UERN, compreendendo que essas questões articulam-se 

com as transformações nacionais na profissão.   

Por fim, a conclusão realiza um resgate de forma breve do que foi exposto ao 

longo da pesquisa e aponta aspectos relevantes para refletir criticamente sobre a 

formação profissional, compreendendo a mesma como um processo de 

reelaboração permanente, construído histórica e coletivamente no Serviço Social. 

A partir dessas palavras iniciais, corrobora-se o que expressou uma das 

professoras entrevistadas sobre o trabalho em curso, relatando que o mesmo 
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tem uma importância fundamental porque às vezes a gente avalia e às 
vezes a gente nem olha a avaliação como deveria ser do nosso 
procedimento em sala de aula, do nosso procedimento da formação. Mas, 
esse tema, ele faz com que a gente tenha um parâmetro entre o que 
realmente a gente tá efetivando de formação e o que deveria ser e o que é 
possível fazer (Equidade). 

 
 

Portanto, analisar os avanços, desafios e resistências de uma formação que 

tem cinquenta e um anos de existência no sertão nordestino constitui-se em uma 

atividade árdua, repleta de expectativas e responsabilidades, porém, de uma 

gratificação sem medida, por tentar colaborar um pouco com o processo de 

formação profissional da FASSO/UERN, na perspectiva de fortalecer o Projeto Ético-

Político do Serviço Social.   

Diante disso, pesquisar sobre a formação profissional do Serviço Social é 

uma tarefa necessária, e ao mesmo tempo inquietante e desafiadora, pois 

compreende-se que a formação é um processo que vai além do ensino na 

Graduação. Além disso, “o Projeto de Formação Profissional, ele não é inerente a 

nós, ele tá sofrendo embates de toda essa ebulição que a nossa vida política 

também tem vivenciado a nível de Brasil” (Justiça Social). 
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2 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO A PARTIR 
DA DÉCADA DE 1990: BREVES CONSIDERAÇÕES 
 

O Serviço Social é uma profissão historicamente determinada na divisão 

social e técnica do trabalho, institucionalizada para intervir nas expressões da 

questão social através da execução de políticas sociais11.  No seu percurso histórico, 

na transição da década de 1970 a 1980, em que o Serviço Social sofre 

determinações conjunturais, sentiu a necessidade de mudar suas bases teórico-

metodológicas tradicionais, desenvolvem-se as condições ideais para a constituição 

do atual Projeto Ético-Político do Serviço Social.  

A conjuntura dos anos 1980 e 1990 foi relevante na construção do Projeto 

Profissional vinculado ao compromisso com a classe trabalhadora. Barroco (2011, p. 

212) aponta uma reflexão sobre as bases sociais do Projeto Ético-Político do Serviço 

Social:   

 
 

Sabemos que seu surgimento foi determinado fundamentalmente em função 
de certos(as) sujeitos e condições históricas: o protagonismo da profissão, 
em seus setores progressistas, contando com o processo de reorganização 
das classes trabalhadoras e dos movimentos democrático-populares, no 
contexto de redemocratização da sociedade brasileira dos anos 1980. 
Sendo assim, a nossa força política está articulada, ainda que não seja de 
forma mecânica, ao avanço dessa base social, que tem como protagonistas 
os sujeitos de nossa intervenção profissional: as classes trabalhadoras.  

 
 

A partir do contexto da década de 1980, particularmente no Brasil, a profissão 

avançou significativamente para construir o atual Projeto Ético-Político do Serviço 

Social, o qual, em sua dimensão mais abrangente, defende a construção de uma 

nova sociedade que não tenha dominação e exploração. Aliado a isso, reconhece a 

liberdade como um valor ético central, estabelecendo um compromisso com a 

autonomia e a emancipação humana12, afirmando a defesa intransigente dos direitos 

humanos, da eliminação do preconceito e da afirmação do pluralismo no fazer 

                                                           
11

 O Serviço Social historicamente se configurou e se reconheceu como executor de políticas sociais.  
12

 A emancipação humana referida trata-se de “uma forma de sociabilidade na qual os homens sejam 
efetivamente livres, supõe a erradicação do capital e de todas as suas categorias. Sem essa 
erradicação é impossível a construção de uma autêntica comunidade humana. E essa erradicação 
não significa, de modo algum o aperfeiçoamento da cidadania, mas sua completa superação” 
(TONET, n/d, p. 4).   
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profissional e na sociedade. Nesse sentido, vincula-se a um projeto de sociedade 

que propõe uma nova ordem social que não tenha dominação e/ou exploração de 

classe, etnia e gênero (NETTO, 1999).  

No aspecto político, o projeto coloca-se a favor da equidade e justiça social, 

primando pela universalização do acesso aos programas e políticas sociais; e 

posiciona-se também como defensor da ampliação e consolidação da cidadania, 

expondo a democracia decorrente da socialização da riqueza socialmente produzida 

na ordem capitalista (ibidem, 1999). 

A respeito do fazer profissional, o Projeto defende o compromisso com a 

competência por meio do aprimoramento intelectual da categoria profissional, 

enfatizando então uma formação acadêmica crítica que possibilite uma 

compreensão concreta da realidade em que o/a Assistente Social está inserido/a e 

da sociedade como um todo; é direcionado ainda para o/a profissional a 

necessidade do compromisso com a qualidade dos serviços oferecidos aos/as 

usuários/as (ibidem, 1999).  

Articulado a esse processo, a conjuntura do final da década de 1970 e início 

da década de 1980,  

 
 

colocou a revisão do currículo e da formação profissional como uma 
necessidade histórica, contextualizada pela crise da ditadura, pela 
reorganização da sociedade, pelas especificidades da universidade 
brasileira, deixando patente de tratar o exercício profissional no interior da 
dinâmica da sociedade brasileira nos anos 80 (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 
145). 

 
 

Nos anos 1980, inicia a efetiva interlocução da teoria social de Marx com o 

Serviço Social. Destaca-se que esse referencial teórico vai atravessar as ações 

direcionadas à formação profissional, como o Currículo de 1982 e as Diretrizes 

Curriculares de 1996. 

As Diretrizes Curriculares estabelecem uma base comum para os cursos de 

Graduação em Serviço Social, implicando capacitação teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa para a:   
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1. Apreensão crítica do processo histórico como totalidade;    
2. Investigação sobre a formação histórica e os processos sociais 
contemporâneos que conformam a sociedade brasileira, no sentido de 
apreender as particularidades da constituição e desenvolvimento do 
capitalismo e do Serviço Social no país;   
3. Apreensão do significado social da profissão, desvelando as 
possibilidades de ação contidas na realidade;   
4. Apreensão das demandas - consolidadas e emergentes - postas ao 
Serviço Social via mercado de trabalho, visando formular respostas 
profissionais que potenciem o enfrentamento da questão social, 
considerando as novas articulações entre público e privado;   
5. Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições previstas 
na Legislação Profissional em vigor (ABEPSS, 1996).    

 
 

A formação profissional do Serviço Social, a partir das Diretrizes Curriculares, 

é direcionada para apreender questões vinculadas à realidade social e seu processo 

histórico, o significado social e as demandas postas à profissão, assim como realizar 

um exercício profissional de acordo com as competências e atribuições na legislação 

vigente da profissão.  

Nessa perspectiva, uma de nossas entrevistadas apresenta que a formação 

profissional  

 
 

tem um profundo papel e importância no sentido de fortalecer o Projeto 
Ético-Político Profissional, no sentido do diálogo com os estudantes, da 
formação dos estudantes, tendo em vista esse compromisso  com os 
interesses da classe trabalhadora, tendo em vista essa formação que dê 
subsídios pra essa postura crítica, investigativa da realidade [...] 
(Democracia). 

 
 

A conjuntura contemporânea, compreendida a partir das transformações do 

Capitalismo Mundializado, em face da acumulação flexível, repercute no Mundo do 

Trabalho com a reestruturação produtiva; contrarreforma nas políticas da 

Previdência Social, Educação, Saúde e Trabalho; precarização; terceirização; 

aumento do desemprego.  Aliado a essas questões, o neoliberalismo atinge as 

políticas sociais, os direitos sociais e a organização dos Movimentos Sociais.  

Nesse contexto, o papel do Estado na responsabilidade com a política de 

educação é alterado, com reforço ao modelo econômico neoliberal, atendendo aos 

interesses do capital na ampliação para o setor privado e redução de investimentos 

no setor público. O conhecimento é funcional ao mercado, com implicações na 
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perspectiva crítica e reforço de dimensões tecnicistas. Sendo assim, o Projeto de 

Formação Profissional do Serviço Social, que tem como norte principal as Diretrizes 

Curriculares de 1996, sofre ameaças devido a privatização do ensino de graduação, 

que inclui o funcionamento da modalidade de Educação a Distância – EaD, a partir 

de 2006, com a necessidade de implementar uma formação profissional direcionada 

para atender ao mercado. 

A modalidade EaD é adversa ao direcionamento do Projeto de Formação 

Profissional do Serviço Social defendido pelas entidades da categoria (ABEPSS, 

CFESS e ENESSO), não atendendo as reais necessidades da classe trabalhadora, 

no direito ao Ensino Superior com qualidade, público e gratuito, assim como em 

relação à prestação de serviços públicos e privados de forma qualificada, a partir 

das dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Uma das 

entrevistadas aborda sobre a relação entre a formação e o exercício profissional:   

 
 

a formação profissional [...] é uma direção da concretude da profissão. 
Então, essa formação profissional, ela precisa tá profundamente articulada 
com o exercício profissional. Não dar pra a gente pensar uma formação 
profissional descolada da realidade, da realidade do mercado de trabalho, 
da realidade da vida social que traz demandas a essa profissão. Então, a 
formação profissional, ela precisa tá profundamente articulada com a 
realidade, com o exercício profissional, com o mercado de trabalho. Ao 
mesmo tempo que, ela não deve incorporar mecanicamente as demandas 
do mercado de trabalho, sem fazer essa reflexão crítica, sem formar os 
profissionais dentro de uma dimensão de criticidade pra conhecer e 
desvelar essa realidade para além do aparente, do compromisso 
(Democracia). 

 
 

A formação profissional é um dos elementos imprescindíveis para a 

materialização do Projeto Ético-Político do Serviço Social, coletivamente construído 

pela categoria. Por isso, torna-se necessário que seja alicerçada na realidade social 

para elaborar respostas no exercício profissional às demandas do cotidiano e, 

também, no sentido de visualizar possíveis estratégias coletivas de defesa dos 

direitos da classe trabalhadora. Sendo assim, o/a Assistente Social deve analisar 

criticamente as demandas sociais, apreendendo suas determinações sociais, 

econômicas e políticas.  
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Para cumprir a premissa acima, dentre outras questões, o processo formativo 

deve ir além do aprendizado das disciplinas que compõem os Projetos Pedagógicos 

dos cursos, formando “profissionais habilitados teórica e metodologicamente (e, 

portanto, tecnicamente) para compreender as implicações de sua prática, reconstruí-

la, efetivá-la e recriá-la no jogo das forças sociais presentes” (IAMAMOTO, 2013, 

p.192). Nessa direção, a pesquisa, a extensão, assim como o estágio são elementos 

primordiais durante a formação profissional porque possibilitam aos estudantes 

compreender a relação teoria e prática, tanto no decorrer da formação, como no 

exercício da profissão.  

 

2.1 Aspectos históricos sobre o Serviço Social brasileiro  
 

Na década de 1960, o Serviço Social inicia um processo de questionamento 

teórico, metodológico e político ao caráter tradicional da profissão13. Nesse período, 

emerge o Movimento de Reconceituação14, o qual surge na América Latina e impõe 

a necessidade da profissão voltar-se para as demandas da classe trabalhadora. 

Esse Movimento é um marco para a profissão, significando um momento de 

amadurecimento teórico-político e interventivo, pois os/as Assistentes Sociais 

começaram a rever a metodologia, a prática profissional e o referencial teórico 

conservador que acompanhavam a profissão desde o seu surgimento.  

No contexto da Reconceituação da profissão, Netto (2005, p. 7) aponta sobre 

os movimentos que se expressavam no período, relacionados “[...] a categorias 

específicas (mulheres, jovens, negros, emigrantes), à ambiência social e natural (a 

cidade, o equipamento coletivo, a defesa dos ecossistemas), a direitos emergentes 

(ao prazer, ao lazer, a educação permanente)”. O autor aborda, entre outras 

questões, que esses movimentos questionavam a ordem burguesa. A conjuntura de 

                                                           
13

 O Serviço Social é uma profissão historicamente instituída nos moldes da sociedade burguesa para 
atender as necessidades do capital, em uma conjuntura de acirramento das expressões da questão 
social. No período de sua emersão, a profissão orienta suas ações com base na Doutrina Social da 
Igreja. O pensamento teórico e a ação social baseavam-se no neotomismo, com cunho humanista 
conservador. Nessa direção, a questão social era compreendida como problema individual e moral. 
Então, a atuação profissional voltava-se para enquadrar os indivíduos conforme a ordem burguesa 
estabelecida. 
14

 O Movimento de Reconceituação é um marco inicial e decisivo para um novo repensar do Serviço 
Social Latino-Americano, particularmente no Brasil.  
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crise do capitalismo em áreas centrais e periféricas tornou-se um cenário favorável 

para mobilizações das classes subalternas.  

Nesse período de ruptura com o Serviço Social tradicional, alguns 

acontecimentos são considerados relevantes:  

 
 

[...] a revisão crítica operada nas fronteiras das ciências sociais, culminando 
com a deslegitimação do que operava como fundamentação „científica‟ do 
Serviço Social: a sociologia e a psicologia acadêmicas. [...] o deslocamento 
sociopolítico de instituições cujas vinculações com o Serviço Social são 
notórias: a Igreja – em especial, mas não exclusivamente, a católica. [...] o 
movimento estudantil, cujo protagonismo – em meio às peculiaridades da 
„rebelião juvenil‟ – foi decisivo na crítica ao tradicionalismo no Serviço Social 
(ibidem, 2005, p. 8). 

 
 

O Brasil vivencia, a partir de 1º de abril de 1964 até o início dos anos 1980, a 

Ditadura Militar que, além de outras questões, foi marcada pelo aprofundamento da 

desigualdade social. Segundo Silva (2010, p. 62), 

 
 

a autocracia burguesa no Brasil sustentou-se em um Estado antinacional e 
antidemocrático, capaz de privar amplos segmentos de diversas classes 
sociais de mobilização, organização e de representação. Esse cenário 
materializou um pacto contrarevolucionário que aprofundou a acumulação 
do capital e reafirmou a tendência monopolista e imperialista guardiã de um 
desenvolvimento dependente e associado ao capital internacional e seus 
interesses, articulando os monopólios imperialistas e as oligarquias 
financeiras nacionais responsáveis pela modernização conservadora. 
Tratava-se de uma „paz-armada‟ capaz de, em nome da defesa 
intransigente da ordem monopolista, controlar um amplo leque de oposições 
que iam de tendências burguesas mais democráticas ao radicalismo das 
massas populares e do proletariado. 

 
 

O Movimento de Reconceituação acontece com a vigência da Ditadura Militar 

no Brasil (1964-1985), contribuindo para que o debate assumido pela profissão 

naquele período apresentasse outros rumos e “recebesse distintas influências, 

especialmente do vetor modernizador e tecnocrático, combinado com extratos da 

filosofia aristotélico-tomista no âmbito dos valores e princípios éticos, expresso nos 

Documentos de Araxá e de Teresópolis (IAMAMOTO, 2017, p. 27).  

Naquela época, em acordo com orientações conservadoras e tecnocráticas, 

os/as profissionais buscavam o aperfeiçoamento técnico no sentido de implementar 
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um conjunto de programas sociais compensatórios da repressão, do arrocho salarial 

e da desmobilização política das classes e grupos profissionais. Entretanto, mesmo 

em uma conjuntura adversa, parte de profissionais não se renderam e houve lutas e 

resistências ao Regime Militar, com a organização do Movimento Sindical como uma 

dessas expressões (ibidem).    

Com a instauração da Ditadura Militar, o processo de crítica ao Serviço Social 

depara-se com interrupções, sobretudo devido às repressões com relação ao debate 

que vinha sendo travado na profissão.  

Em sua obra “Ditadura e Serviço Social”, Netto (1991) aborda que o 

Movimento de Reconceituação foi marcado pela heterogeneidade profissional, em 

que se destacam nesse processo três direções tomadas pela profissão, conforme os 

desdobramentos sociopolíticos econômicos da conjuntura brasileira a partir dos anos 

1960: a perspectiva modernizadora; a reatualização do conservadorismo e a 

intenção de ruptura.  

A modernização conservadora elaborou ações de adequação da profissão à 

funcionalidade da administração das tensões sociais provocadas pela autocracia 

burguesa, com base no funcionalismo norteamericano. É no I Seminário de 

Teorização do Serviço Social, o Seminário de Araxá, realizado em Minas Gerais na 

cidade de Araxá, entre 19 e 26 de Março no ano de 1967, que essa direção 

profissional se consolida, desdobrando-se nas produções do Seminário de 

Teresópolis realizado na cidade do Rio de Janeiro entre 10 a 17 de Janeiro no ano 

de 1970.  

É importante ressaltar que o resultado final desses dois seminários 

apontados, promovidos pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de 

Serviços Sociais (CBCISS), com a participação de diversos Assistentes Sociais de 

organizações públicas e privadas, foi, respectivamente, o Documento de Araxá e o 

Documento de Teresópolis, afirmando a tentativa do Serviço Social sintonizar-se de 

acordo com as exigências do processo sociopolítico ditatorial.  

O Seminário de Sumaré, realizado no Rio de Janeiro em 1978, no Centro de 

Estudos de Sumaré, e o Seminário do Alto da Boa Vista, realizado em 1984, foram 

momentos muito importantes para formulação da direção renovadora do Serviço 
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Social. Em ambos, foi perceptível a abertura de referenciais teóricos e 

metodológicos para a profissão, diferentes daqueles impregnados pelo projeto 

profissional conservador. A profissão aproxima-se do pensamento fenomenológico 

como uma base inédita para reelaboração teórica e prática do Serviço Social.  

A emersão da vertente intenção de ruptura ocorreu no âmbito universitário, 

especificamente, na Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas 

Gerais, na primeira metade dos anos 1970, em que um grupo de Assistentes Sociais 

elabora depois o “Método Belo Horizonte”, entendido como uma importante 

alternativa crítica do Serviço Social que influenciou os profissionais mais críticos em 

especial os que se encontravam nas Universidades. É somente a partir do final 

dessa década que tal perspectiva ganhou repercussão e visibilidade além da 

academia, invadindo os debates da categoria profissional, a partir da atuação desse 

grupo de profissionais. No geral, essa vertente desenvolveu um questionamento 

sistemático aos aspectos teóricos, metodológicos e ideológicos do Serviço Social 

tradicional, recorrendo gradativamente à teoria marxista para analisar a sociedade e 

direcionar a prática profissional.  

De acordo com Bravo (2009, p. 682), 

 
 

[...] apesar de ter influência de várias vertentes teóricas, o Movimento de 
Reconceituação foi inicialmente polarizado pelas teorias 
desenvolvimentistas e, a partir de 1971, houve aproximação com a tradição 
marxista, sem entretanto uma aproximação rigorosa aos textos de Marx. A 
unidade do movimento constitui na busca de construção de um Serviço 
Social latino-americano com a recusa da importação de teorias e métodos 
alheios à nossa história e na afirmação do compromisso com as lutas dos 
oprimidos.  

 
 

O Movimento de Reconceituação possibilitou as primeiras aproximações com 

o Marxismo, fato que permitiu a categoria profissional analisar as relações sociais 

emergidas em uma sociedade contraditória de classes sociais.  

Na conjuntura de rompimento com o Serviço Social conservador, é realizado, 

de 23 a 27 de setembro de 1979, em São Paulo, o III Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais (CBAS), conhecido pela categoria como o “Congresso da 

Virada”. “O Congresso marcou um momento de confluência de diversos movimentos 



34 

 

 

ocorridos no Serviço Social latino-americano, de questionamentos e elaboração de 

propostas em oposição ao conservadorismo profissional” (BRAVO, 2009, p. 680).  

O III CBAS ocorreu em uma conjuntura sociohistórica permeada por 

mobilizações da classe trabalhadora, organização do movimento popular e também 

com a reorganização político-sindical dos/as Assistentes Sociais em âmbito estadual 

e nacional (ABRAMIDES; CABRAL, 2009). Os/as trabalhadores/as expressavam 

suas lutas contra o regime ditatorial, pela Redemocratização do Brasil e também 

com relação à organização de um sindicato classista.  

 
 

O protagonismo operário traz à tona a crise do regime ditatorial, torna-a 
inteiramente visível no final dos anos 1970 e a conduz a seu momento 
terminal: compele a oposição burguesa a avançar, inviabiliza a reprodução 
do regime ditatorial e cria condições para projeções societárias diferentes 
no Brasil (NETTO, 2009, p. 663). 

 
 

É nesse contexto marcado por mobilizações do proletariado que o III CBAS 

apresenta as tendências profissionais de resistência democrática no interior do 

Serviço Social.  Bravo (2009) elenca que as principais polêmicas com relação ao 

Congresso foram: o caráter antidemocrático, não ocorrendo discussão com a 

categoria profissional; a participação no evento de apenas dois estudantes por cada 

Unidade de Ensino; homenagem aos dirigentes da Ditadura Militar e aos integrantes 

do governo de São Paulo; o conteúdo do Congresso relacionado à temática central 

destacava as políticas setoriais, sem relacionar a perspectiva totalizante das 

políticas sociais.  

A autora citada aborda ainda que a Comissão de Entidades Sindicais de 

Assistentes Sociais (Ceneas), criada no Encontro Nacional de Entidades Sindicais 

ocorrido de 21 a 23 de setembro 1979, convoca uma assembleia com a presença de 

Assistentes Sociais e estudantes durante o final da manhã do segundo dia do 

Congresso, em que foram aprovadas principais alterações na condução do evento. 

De acordo com os Anais do III CBAS (1980): os homenageados passaram a ser 

“todos os trabalhadores que lutaram e morreram pelas liberdades democráticas”; 

mudanças no conteúdo com relação à discussão das políticas setoriais, que 

deveriam ser analisadas em uma perspectiva de totalidade, enfocando o tema no 
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capitalismo, assim como participariam das mesas os Movimentos de Base, 

Movimentos Sociais e lideranças sindicais; além disso, seriam abordados a 

discussão sobre condições de trabalho e salário dos/as profissionais; e participação 

de lideranças sindicais e dos Movimentos Sociais a partir da inclusão de uma mesa 

final no Congresso.  

A partir dessas mudanças referidas anteriormente, é possível pensar sobre a 

efervescência política desse evento, ao mesmo tempo com relação à importância da 

articulação coletiva no sentido de propor alterações construtivas críticas no 

desenvolvimento do Serviço Social.  

É importante destacar que no evento profissional posições diferentes do 

debate no Serviço Social estavam em disputa: o setor progressista da profissão com 

influência da Reconceituação e, ao mesmo tempo, a permanência de posições 

conservadoras no interior da profissão. 

O ano do acontecimento acima citado foi marcante para o Serviço Social, pois 

há uma tentativa de articulação do Movimento Sindical dos profissionais, também 

com reativação de alguns sindicatos e algumas associações, ocasionando, em 1983, 

a criação da Associação Nacional de Assistentes Sociais (ANAS). A partir desse 

momento, a ANAS aliada aos sindicatos estaduais, ao Conselho Federal de 

Assistentes Sociais (CFAS) e à Associação de Ensino de Serviço Social (ABESS) 

tornam-se entidades organizativas que impulsionaram transformações com relação à 

formação profissional e à articulação com as lutas dos trabalhadores e Movimentos 

Populares.   

Um importante acontecimento a partir dos anos 1970 para a afirmação do 

novo Projeto Profissional é o surgimento na academia dos cursos de Pós-Graduação 

em Serviço Social15. Com a criação da Pós-Graduação, o Serviço Social se inseriu 

pela primeira vez no processo de produção de conhecimento para a profissão, 

incorporando um conjunto de conhecimentos críticos (principalmente com base no 

Marxismo) que assinalam a ruptura com o projeto conservador. A partir daí, 

                                                           
15

 De acordo com Netto (1999, p. 101), “é no âmbito da pós-graduação, cujos primeiros frutos se 
colheram da passagem da década de 70 à 80, que vai iniciar-se e, nos anos seguintes, consolidar-se 
a produção de conhecimentos do Serviço Social brasileiro, um processo em que, pela primeira vez, a 
categoria principiou a sua acumulação teórica”.  
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especialmente em 1982, a pesquisa na área de Serviço Social foi reconhecida 

oficialmente pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq).   

Ainda com relação à produção do conhecimento, em 1979 ocorreu a criação 

da Revista “Serviço Social & Sociedade”, de iniciativa de um grupo de Assistentes 

Sociais de São Paulo, tendo como suporte a Editora Cortez & Moraes, atualmente 

Cortez Editora, a qual começa a ser um espaço de publicações de livros que 

ocorrem, principalmente, com a consolidação e expansão dos cursos de Pós-

Graduação no Brasil. 

O desenvolvimento do Serviço Social a partir dos anos 1980 é oriundo das 

transformações ocorridas na profissão, principalmente a partir da Reconceituação.  

O percurso histórico profissional analisado anteriormente é fundamental para 

compreender que na década de 1980, no âmbito ideológico e político da profissão, 

consolidou-se a ruptura com o conservadorismo do Serviço Social.  

Na década de 1980, especificadamente após o massacrante contexto da 

Ditadura Militar, o Brasil vive um momento marcado pela redemocratização do país: 

os Movimentos Sociais de diversas áreas lutavam por conquistas econômicas, 

políticas e sociais; os trabalhadores urbanos retomam suas mobilizações, 

principalmente através do Movimento Sindical; há o desenvolvimento do 

protagonismo de setores intelectuais, dentre outros acontecimentos.  

De acordo com Netto (2005), é nessa conjuntura dos anos 1980 que o 

Serviço Social no Brasil teve o desenvolvimento de uma postura crítica na teoria e 

na prática, que foi possível com o processo de Reconceituação. Esse momento é 

entendido como uma retomada da crítica ao conservadorismo profissional, iniciada 

na década de 1960, desenvolvendo uma postura articulada com as reais 

necessidades da classe trabalhadora, buscando a qualificação acadêmica e 

preocupando-se com a pesquisa na profissão. Sendo assim, esse momento é 

designado como uma reatualização da profissão no sentido de reafirmar e incorporar 

as discussões travadas na Reconceituação. 

Nesse período, a profissão avançou no que se refere à produção teórica, 

principalmente influenciada pela tradição marxista. Nessa direção, menciona-se: “A 
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Política Social no Estado Capitalista” (FALEIROS, 1980); “Relações Sociais e 

Serviço Social” (IAMAMOTO e CARVALHO, 1982), entre outros. A primeira obra 

realiza um debate sobre as políticas no desenvolvimento do capitalismo e da luta de 

classes, mostrando que conquistas nesse âmbito são fruto de lutas sociais, em que 

interferem forças favoráveis e contrárias para isso. Já a segunda obra realiza uma 

análise crítica sobre o desenvolvimento do Serviço Social no Brasil na dinâmica dos 

processos de produção e reprodução do capitalismo. Segundo Netto (1996, p. 113), 

 
 

essa dominância dos influxos da tradição marxista [...] contribuiu 
fundamentalmente para outras duas notas características da década: a 
valorização da elaboração teórica (a antes mencionada maioridade 
intelectual do Serviço Social) e a interlocução dos seus protagonistas, na 
condição de parceiros, com outras áreas de conhecimento [...].  

 
 

Nos anos de 1980, o então Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS) 

e os Conselhos Regionais de Assistentes Sociais (CRAS) realizam um processo de 

democratização16. Ocorreu a realização de eleições para vários CRAS, em que as 

chapas de oposição ao Serviço Social conservador venceram. Com relação ao 

CFAS, a nova diretoria eleita apresentou o compromisso com as classes populares, 

propondo como principais metas a democratização da entidade, a elaboração de um 

novo Código de Ética e a revisão do projeto de regulamentação da profissão 

(BRAVO, 2009). Com relação a essa questão, ressalta-se sobre a aprovação do 

Código de Ética em 1986, o qual já direciona a prática profissional comprometida 

com a classe trabalhadora. 

Ao analisar a trajetória histórica do Serviço Social brasileiro, principalmente a 

partir da década de 1960, considera-se que a profissão, principalmente a partir da 

década de 1980, consolida-se hegemonicamente com a formação e o exercício 

profissional expressos em seu Projeto Profissional e nas Diretrizes Curriculares 

(1996).  

 

 

 

                                                           
16

 O contexto da Ditadura Militar tinha imposto limites no processo democrático. 
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2.2 Construção do Projeto de Formação Profissional do Serviço Social  
 

Na década de 1980, a sociedade brasileira é marcada por um paradoxo.  De 

um lado, o movimento democratizante, culminando com a aprovação da Constituição 

Federal de 1988, através de um processo de participação de vários segmentos 

organizados que incorporou direitos sociais garantidos pelo Estado; do outro, a 

imposição dos órgãos de financiamento internacional, a redução dos gastos públicos 

na área das políticas sociais para atendimento às necessidades da classe 

trabalhadora, sem implicar no financiamento público para reprodução do capital 

(ABREU, 2002).  

Em uma conjuntura de Nova República17, com o processo de 

redemocratização a partir da luta de classes, as forças conservadoras redefinem 

estratégias que se apresentam principalmente através da implementação de 

políticas sociais, as quais têm um caráter contraditório, ou seja, o Estado atende 

determinadas reivindicações da classe trabalhadora e ao mesmo tempo busca 

esvaziar os Movimentos Sociais, no sentido de controlar e cooptar esses 

Movimentos. Nesse período, o Serviço Social realizou um trabalho voltado para 

viabilizar tais políticas, direcionado para os Movimentos Sociais.  

Nesse contexto, setores da categoria dos/as Assistentes Sociais, compostos 

por profissionais e estudantes, aprofundam seu compromisso com o amplo 

movimento que lutava pela democratização do país. O Projeto de Formação 

Profissional do Serviço Social18, que foi construído e implantado a partir desse 

período, caracterizou-se por um Movimento de Renovação Profissional, o qual vinha 

sendo desenvolvido na profissão, envolvendo as Universidades, com ampla 

mobilização dos/as Assistentes Sociais, “como foi o caso das discussões e 

mudanças no Código de Ética Profissional, nos encaminhamentos dados pelas 

entidades organizativas da categoria, além de estimular um conjunto de estudos e 

pesquisas voltadas para a formação profissional [...]” (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 

144).  

                                                           
17

 A Nova República é historicamente associada ao período no Brasil que tem início ao final da 
Ditadura Militar, especificadamente em 1985.   
18

 Para aprofundamento sobre o tema, consultar: O Processo da formação profissional do assistente 
social. Cadernos ABESS, São Paulo, n.1, out. 1986.  
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No ano de 1986, em continuidade a esse processo de repensar o Serviço 

Social a partir de uma perspectiva crítica, a Associação Brasileira de Ensino em 

Serviço Social (ABESS)19, entidade responsável no período pela política de 

formação profissional, inicia a publicação da série dos Cadernos ABESS, 

considerado um espaço profissional de estímulo ao debate coletivo, a crítica e a 

produção teórica do Serviço Social. O primeiro número dos Cadernos aborda a 

discussão sobre “O processo de Formação Profissional do Serviço Social” e divulga 

os eixos temáticos da 24ª Convenção da Associação Nacional de Ensino em Serviço 

Social, ocorrida em Niterói/RJ, de 02 a 07 de setembro de 1985.  

Nessa publicação, a concepção de formação profissional20 é  

 
 

um processo amplo de: preparação científica de quadros profissionais para 
responder às demandas sociais que se colocam para o Serviço Social; 
produção de conhecimento, ou seja, investigação; capacitação continuada 
da categoria em termos de atualização para o exercício profissional 
(CARVALHO, 1986, p. 19). 

 
 

A autora continua abordando que a formação profissional é um projeto 

educacional orientado por diretrizes básicas que articulam 

ensino/pesquisa/extensão. A partir dessa abordagem, verificam-se avanços com 

relação a esse processo no Serviço Social, como a formação profissional no âmbito 

da Universidade com o objetivo de realmente atender as demandas sociais postas à 

profissão, além de se colocar a necessidade da pesquisa e capacitação continuada.  

Nessa direção, são pontuadas mudanças relevantes na formação profissional, 

consideradas tendências predominantes que se apresentam, conforme as 

especificidades desse processo no país:  

 
 

                                                           
19

 Criada em 10 de outubro de 1946. 
20

 Cardoso (1998, p. 28) afirma a formação profissional do Assistente Social 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 concretiza a 
formação básica do profissional. É um projeto que abrange na sua estrutura: a formação acadêmica 
(graduação e pós-graduação); capacitação permanente de docentes e profissionais não-docentes; a 
prática profissional, a prática organizativa do Assistente Social e a pesquisa como instrumento na 
definição e redefinição desse projeto de formação. 
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a) Processo de redefinição de currículos nas diferentes escolas e cursos [...] 
b) Participação do Serviço Social no contexto universitário [...] c) Aumento 
significativo na produção teórica via processo de investigação [...] d) Busca 
de alternativas de capacitação continuada pelos profissionais diretamente 
vinculados ao exercício profissional [...] e) Avanço no Movimento Estudantil 
como uma força expressiva no Projeto Educacional da Formação 
Profissional [...] f) Participação de entidades representativas da categoria no 
Processo de redefinição da Formação Profissional [...] (Ibidem, 1986, p. 23-
25).  

 
 

É importante sublinhar, nesse processo de mudanças, a participação de 

professores, estudantes, assim como a categoria profissional através de 

organizações representativas, a partir de debates no interior da profissão. Articulado 

a isso, podemos citar o Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESS) 

na participação da elaboração do novo currículo mínimo e a participação de 

estudantes na ABESS. 

Mesmo considerando as mudanças em termos de avanços para a formação 

profissional nessa conjuntura da Nova República, Carvalho (1986) menciona 

algumas questões relacionadas às dificuldades nesse processo. Uma primeira 

questão é a operacionalização, a definição estratégica do Projeto Profissional de 

Serviço Social, que é a base de sustentação do Projeto de Formação Profissional, 

com dificuldades da maioria dos cursos de Serviço Social da época em 

operacionalizar um Projeto que defenda o compromisso com a classe trabalhadora.  

Uma segunda questão está relacionada à direção social do projeto 

profissional e o pluralismo, ou seja, como “desenvolver um Projeto Profissional 

dentro de determinadas diretrizes no contexto da diversidade de posicionamentos e 

posturas do corpo docente e discente” (ibidem, 1986, p. 27).  

Uma terceira questão está relacionada ao “encaminhamento do estudo das 

teorias das Ciências Sociais, especificadamente o marxismo” (ibidem, 1986, p. 28), 

em um processo de estudo da teoria de forma estática, sem discutir a mesma 

enquanto instrumento para análise da realidade.  

Uma quarta questão é sobre “a produção de conhecimento em termos do 

desenvolvimento da pesquisa em Serviço Social” (ibidem, 1986, p. 29), em que se 

tem fragilidades na investigação com relação a alguns conteúdos específicos da 

profissão.  
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Uma quinta questão aponta que as Universidades não estão respondendo 

satisfatoriamente as demandas com relação à capacitação profissional dos 

profissionais que estão no exercício do Serviço Social.  

Uma sexta questão diz respeito à articulação das diferentes entidades de 

Serviço Social na discussão e encaminhamento sobre a formação profissional.  

Uma sétima questão são os cursos de Pós-Graduação em relação à 

vinculação com a realidade profissional no Brasil, com o projeto educacional do 

Serviço Social.  

E uma oitava questão apontada, refere-se “as condições objetivas de trabalho 

na viabilização do Projeto Educacional do Serviço Social” (ibidem, 1986, p. 32).  

Frente ao contexto social e profissional, com o intuito de superar as 

dificuldades apresentadas nos cursos de Serviço Social e atender as requisições do 

tripé ensino, pesquisa e extensão, a ABESS propõe exigências básicas para o 

processo de formação de Serviço Social: 

 
 
3.2.1. Propiciar condições objetivas para a formação de assistentes sociais 
críticos, comprometidos e conscientes [...] 3.2.2. Delimitar, com referência 
básica, uma proposta de Serviço Social que, de fato, configure alternativas 
de ação profissional na dinâmica contraditória da atual conjuntura brasileira 
[...] 3.2.3. Assumir a investigação como estratégia, como elemento 
dinamizador do processo [...] 3.2.4. Trabalhar as teorias como instrumental 
de análise da realidade brasileira e das distintas formações sociais ao nível 
regional e local [...] 3.2.5. Desenvolver uma formação básica que de fato 
instrumentaliza metodologicamente o assistente social para o exercício 
profissional na dinâmica contraditória da sociedade brasileira [...] 3.2.6. 
Desenvolver uma política de capacitação docente como suporte básico na 
redefinação do processo de formação profissional do assistente social [...] 
Desenvolver uma política de extensão que viabilize uma amplitude do 
processo de formação profissional para o conjunto da categoria em 
articulação com as entidades representativas (ibidem, p. 37-42). 

 
 

Nesse sentido, a ABESS pontua aspectos relevantes para a formação 

profissional na construção de uma proposta de atuação do Serviço Social condizente 

com a realidade brasileira, com a prática da investigação, a formação que possibilite 

a capacitação para intervenção na dinâmica contraditória da sociedade burguesa, a 

necessidade de capacitação docente e o desenvolvimento de uma política de 
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extensão que estenda a formação para o conjunto da categoria e as entidades da 

profissão.        

Fruto de fortes discussões travadas nas décadas de 1975 a 1979 pelos/as 

Assistentes Sociais com relação à formação profissional, a ABESS formula um Novo 

Currículo Mínimo para o Serviço Social na Convenção Nacional em 1979, em 

Natal/RN. Porém, o mesmo foi aprovado somente em 1982 pelo Conselho Federal 

de Educação (CFE), por meio do Parecer nº 412/82, tornando-se obrigatório para 

todos os cursos em território nacional. 

Com relação ao Currículo Mínimo de 1982, é válido mencionar que é 

considerado um avanço para a profissão, como um instrumento teórico-

metodológico para o rompimento da formação profissional conservadora do Serviço 

Social, baseado nas teorias positivista, funcionalista, assim como sobre a 

perspectiva de caso, grupo e comunidade. Ressalta-se que não somente o Currículo 

em si, mas os sujeitos que estavam a frente deste. 

 
 

O Currículo Mínimo de 1982 constitui-se como marca histórica de ruptura 
com o modelo positivista, funcionalista e tecnicista da formação profissional, 
adequação a modernização conservadora. Superou o debate de caso, 
grupo e comunidade; introduziu história, teoria, metodologia, pesquisa, 
estágio supervisionado e políticas sociais, e estabeleceu a dimensão 
política no âmbito da formação (SILVA, 2016, p. 37). 

 
 

O debate da formação profissional nos anos 1980 buscou dar concretude à 

profissão, com um rigor teórico-metodológico e histórico21, favorecendo mais a 

análise do Serviço Social do que a análise da realidade social. Nesse ponto, a 

investigação com relação à questão social e suas manifestações na realidade não 

se realizou na mesma proporção que ocorreu a capacitação teórico-metodológica da 

profissão (ABESS/CEDEPSS, 1996). A ênfase do conhecimento teórico-

metodológico aconteceu sem a relação com o processo histórico necessário para 

apreender as determinações dos processos sociais.    

O Serviço Social na década de 1980  

 

                                                           
21

 Ver “A Metodologia no Serviço Social. Cadernos ABESS, São Paulo, n.2, mar. 1989.  
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defendeu e preconizou a necessidade de conhecer a realidade, investindo 
na definição dos vetores teórico-metodológicos, políticos e éticos  que 
permitiram conhecer criticamente essa realidade, mas, de fato, não 
conseguiu apreender a dinâmica da sociedade brasileira, que se 
complexificou mais ainda nos anos 90 (Ibidem, 1996, p. 151). 

 
 

Mediante as transformações conjunturais nos processos sociais na década de 

1990, é imprescindível para o Serviço Social, além da apropriação rigorosa das 

dimensões teóricas, metodológicas e históricas, o enfrentamento das mudanças que 

atingem o trabalho do/a Assistente Social.  

O projeto neoliberal, que expressou a reestruturação produtiva em países 

centrais na década de 1970, consolida-se nos anos 1990 no Brasil. A reestruturação 

produtiva ocorre mundialmente para superar a crise do capital dos anos 1970, 

provocada pela crise do WelfareState (Estado de Bem-Estar Social) e do padrão de 

acumulação fordista/taylorista.  

Segundo Iamamoto (2004), ocorre uma flexibilidade no processo de trabalho, 

ao contrário da rigidez na produção; uma flexibilidade do mercado de trabalho 

através da informalidade nas formas de trabalho e da diminuição dos direitos 

garantidos ao trabalhador; uma flexibilidade dos produtos, atendendo as 

especificidades da demanda dos consumidores; e uma flexibilidade dos padrões de 

consumo. Neste sentido, as empresas estabelecem a terceirização, ocasionando a 

precarização das relações de trabalho; aos trabalhadores exige-se a polivalência 

para que exerçam uma multivariedade de funções; e o avanço tecnológico provoca 

uma redução do trabalho vivo e um aumento do trabalho morto, ocasionando a 

expansão do exército de reserva.  

Nessa perspectiva, ocorre um redirecionamento na intervenção do Estado nas 

expressões da questão social, configurando-se o que conhecidamente se expressa 

“Estado mínimo para o social e máximo para o capital”.  As políticas sociais são 

seletivas, focalizadas, compensatórias para enfrentamento da pobreza e 

desigualdade social. Além disso, a privatização e refilantropização são marcas 

desse processo de regressão dos direitos.  Esse contexto repercute no Serviço 

Social com a precarização do mercado de trabalho, a terceirização, redução dos 
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postos de trabalho, desemprego, além de fragilizar as lutas coletivas da classe 

trabalhadora.       

No contexto dos anos 1990, a ABESS/CEDEPSS (gestão 1993/1995) 

desencadeou o processo de discussão e revisão curricular a partir do projeto de 

formação profissional em vigor nos anos 1980.  

 
 

O marco de redefinição do projeto profissional dos anos 80 foi o tratamento 
dispensado ao significado social da profissão, enquanto especialização do 
trabalho coletivo, inserido na divisão social e técnica do trabalho. Esta 
perspectiva destaca, fundamentalmente, a historicidade do Serviço Social, 
entendido no quadro das relações sociais entre as classes sociais e destas 
com o Estado e com o conjunto da sociedade (ABESS/CEDEPSS, 1996, 
153). 

 
 

Nessa perspectiva de redefinição, é necessário analisar o Serviço Social 

como uma profissão que se modifica conforme as transformações sociais, 

econômicas e políticas nas quais se insere.    

O Serviço Social continua o debate sobre a teoria social crítica na construção 

do Projeto Ético-Político Profissional. Nessa perspectiva, o Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS), através da Resolução CFESS nº 273/93, de 13 de Março 

de 1993, institui o atual Código de Ética Profissional do/a Assistente Social como 

uma revisão do Código de 198622. Ainda nesse período, é aprovada a Lei nº 8.662, 

de 7 de junho de 1993, a Lei de Regulamentação da Profissão, que dispõe sobre as 

condições necessárias para o exercício profissional. 

De acordo com Silva (2010, p. 421), 

 
 
o que se denominou projeto ético-político, construído a partir da virada para 
os anos 1980 e aprofundando nas décadas seguintes, vinculou-se 
fortemente com uma capacidade de pensar a realidade a partir do método 
crítico-dialético, em que toma o fundamento econômico da questão social 

                                                           
22

 Segundo Iamamoto (1998, p. 100), o Código de Ética de 1986 “surge no Brasil em um momento em 
que o Movimento de Reconceituação latino-americano já havia feito sua crítica, que não é por ele 
incorporada. [...] emerge como uma expressão tardia do debate da reconceituação. Representou uma 
importante ruptura política com o tradicionalismo profissional: expressa um compromisso ético-político 
de construção de uma prática articulada àqueles que participam da sociedade por intermédio de seu 
trabalho, propugnando eticamente o compromisso com a classe trabalhadora e, neste sentido, 
rompendo com o mito da neutralidade profissional”.  
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como ponto de partida para a realização das diversas análises sobre a 
realidade social. 

 
 

Em suas análises sobre o Projeto Ético-Político, Teixeira e Braz (2009, p. 190-

191) explicitam acerca dos elementos constitutivos do Projeto Profissional:  

 
 

a) o primeiro se relaciona com a explicitação de princípios e valores éticos e 
políticos; b) o segundo se refere a matriz teórico-metodológica em que se 
ancora; c) o terceiro emana da crítica radical à ordem social vigente - a da 
sociedade do capital [...]; d) o quarto se manifesta nas lutas e 
posicionamentos políticos acumulados pela categoria através de suas 
formas coletivas de organização política em aliança com os setores mais 
progressistas da sociedade brasileira.  

 
 

Nessa direção, os autores abordam sobre componentes que dão 

materialidade a esses elementos, a saber: a produção de conhecimento no interior 

da profissão; as instâncias político-organizativas da profissão, relacionadas aos 

fóruns de deliberação e as entidades da profissão (associações, conjunto 

CFESS/CRESS, ABEPSS, Centros e Diretórios Acadêmicos de Serviço Social – CAs 

e DAs, ENESSO) e a dimensão jurídico-política da profissão, conjunto de leis, 

resoluções e documentos da profissão (ibidem, 2009). 

É no contexto dos anos 1990, frente às ofensivas do neoliberalismo para a 

classe trabalhadora, que o Projeto Ético-Político do Serviço Social consolida-se no 

Brasil. Segundo Koike (2009, p. 21), 

 
 
com renovada capacidade intelectiva, ético-política e organizativa, a 
categoria profissional, as unidades acadêmicas, docentes e discentes da 
graduação e pós-graduação, sob coordenação de suas entidades 
representativas apresentaram-se a entrada dos anos 1990, para um amplo 
repensar coletivo e democrático da profissão. Cabia redimensionar o projeto 
profissional, a partir de então denominado, frente as alterações do mundo 
do trabalho, nas manifestações da questão social, nas práticas do Estado  e 
suas relações  com as classes sociais. 

 
 

São notórias as conquistas da profissão desencadeadas nos anos 1980, 

como o currículo mínimo (1982), a ampliação da pós-graduação, a produção de 

conhecimento e pesquisa, contribuindo para apropriação da teoria social crítica.  
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O contexto nacional dos anos 1990 expressa mudanças na produção e 

reprodução da vida social, com a reestruturação produtiva; a incorporação da 

política neoliberal, apresentando novas formas de enfretamento das expressões da 

questão social, inclusive com iniciativa privada. Esses aspectos provocam 

transformações na profissão, implicando a necessidade do estabelecimento de 

novos padrões para a formação profissional.  

Nesse período foi promulgada a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que prevê o estabelecimento de 

diretrizes gerais para os cursos e não menciona sobre os currículos mínimos. Essa 

Lei, entre outras questões, dispõe sobre a flexibilidade da avaliação e controle sobre 

os produtos, a descentralização administrativa com centralização política, assim 

como o ensino, a pesquisa e a extensão na definição das suas competências, que 

afirma Wanderley (1998, p. 13): 

 
 
perpassa a idéia de que são atividades sem fronteiras, que 
necessariamente se mesclam na realização dos objetivos da Universidade 
que resumidamente são os seguintes: estimular o pensamento reflexivo e o 
espírito científico; a criação cultural e sua divulgação; formação do 
profissional e do pesquisador aptos a participarem do desenvolvimento da 
sociedade brasileira. 

 
 

Diante desse reordenamento do sistema educacional brasileiro, a XXVIII 

Convenção Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social (ABESS), 

ocorrida em Londrina/PR, em outubro de 1993, deliberou sobre os 

encaminhamentos da revisão do Currículo Mínimo vigente desde 1982 (Parecer CFE 

nº 412, de 04.08.1982, e Resolução n.º 06, de 23/09/82).  A partir da avaliação do 

processo de formação profissional frente a necessidades conjunturais, a ABESS 

promoveu e coordenou com o Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas 

Sociais Serviço Social (CEDEPSS) – órgão acadêmico que articula a Pós-

Graduação em Serviço Social, um intenso trabalho de mobilização das Unidades de 

Ensino de Serviço Social no país. Para esse processo de mobilização, obteve o 

apoio do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), assim como da Executiva 

Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO).   
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Sendo assim, entre 1994 e 1996 foram realizadas aproximadamente 200 

(duzentas) oficinas locais nas 67 (sessenta e sete) Unidades Acadêmicas filiadas à 

ABESS, 25 (vinte e cinco) oficinas regionais e 2 (duas) nacionais.  A Proposta 

Nacional de Currículo Mínimo para o Curso de Serviço Social é apreciada na II 

Oficina Nacional de Formação Profissional e aprovada em Assembléia Geral da 

ABESS, ambas realizadas no Rio de Janeiro, entre os dias 07 e 08 de novembro de 

1996. Nesse processo, é criada a Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço 

Social, responsável, entre outras funções, por apreciar e encaminhar ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE) as diretrizes curriculares da área proposta pela 

ABESS.  

Diante de exigências decorrentes do processo de contrarreforma da 

educação, e aqui, mais especificadamente, do Ensino Superior no Brasil, em que “os 

currículos mínimos são substituídos por diretrizes curriculares mais flexíveis, a 

substituição de emendas das disciplinas por tópicos de estudos com caráter não 

obrigatório, a definição de competências e habilidades técnico-operativas” 

(IAMAMOTO, 2014, p. 616), a Comissão de Especialista de Ensino de Serviço Social 

 
 

convoca um grupo de assessores que havia participado do processo de 
elaboração das diretrizes para a revisão final do texto. Recusando a 
adequação da formação às competências definidas pelo mercado, recorre-
se às competências e atribuições previstas na Lei de Regulamentação da 
Profissão e em preceitos do Código de Ética do Assistente Social, 
documentos legitimados e constitutivos da materialização jurídica do projeto 
profissional. Tais alterações são submetidas à apreciação de 
representantes das entidades nacionais – CFESS, Abess e Enesso – e 
posteriormente, apresentadas e aprovadas na assembleia ordinária da 
Abepss (Ibidem, 2014, p. 616). 

 
 

Iamamoto (2014, p. 616), continua afirmando que  

 
 

o texto legal das diretrizes curriculares, homologadas em 4/7/2001 pelo 
Ministério da Educação e do Desporto (MEC-Sesu, 1999), sofre forte 
descaracterização no que se refere à direção social da formação 
profissional, aos conhecimentos e habilidades considerados essenciais ao 
desempenho do assistente social. 
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Nessa direção, visualiza-se mudanças na proposta original elaborada pela 

ABESS. Com relação ao perfil do bacharel em Serviço Social, que constava o trecho 

“profissional comprometido com os valores e princípios norteadores do Código do 

Assistente Social”, foi excluído do texto legal. No que se refere à questão de 

competências e habilidades, é retirada do direcionamento teórico-metodológico “a 

apreensão crítica dos processos sociais na sua totalidade; análise do movimento 

histórico da sociedade brasileira, apreendendo particularidades do desenvolvimento 

do capitalismo no país” (MEC-Sesu/Coness, 1999). Além dessas alterações, ocorreu 

a retirada dos tópicos de estudos do texto em vigor que descreviam os conteúdos 

necessários à formação de bacharéis em Serviço Social.  

 
 
A resistência política à feição legal das diretrizes tem sido viabilizada 
politicamente pela representatividade da proposta da Abepss, que passou a 
ser observada pelos docentes e consultores nas avaliações oficiais dos 
cursos de graduação em Serviço Social (Ibidem, 2014, p. 617).   

 
 

Com relação ao aspecto citado anteriormente pela autora, é interessante 

afirmar sobre o protagonismo da ABEPSS23, enquanto entidade que vem 

posicionando-se de forma crítica à atual política de educação, contrária ao Projeto 

de Formação do Serviço Social  

 
 

sustentado pela perspectiva  de construção de uma educação 
emancipadora, como evidenciam documentos e comunicados da entidade 
em relação ao ensino de graduação  a distância; a avaliação institucional 
implementada pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (graduação) – e, a desenvolvida pela CAPES 
(pós-graduação); aos cursos sequenciais e ao mestrado profissional, entre 
outros (ABREU, 2016, p. 247).  

 
 

De acordo com o Estatuto da ABEPSS, de 05 de dezembro de 2008, entre 

suas finalidades dispõe, em seu Art. 2º:  

                                                           
23

 A mudança  da nomenclatura de ABESS para ABEPSS ocorreu em 1996, “justificada em função da 
defesa dos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da articulação entre 
graduação e pós-graduação, aliada à necessidade da explicitação da natureza científica da entidade, 
bem como a urgência da organicidade da pesquisa no seu interior, hoje por meio dos Grupos 
Temáticos de Pesquisa e da Revista Temporalis”. Disponível em:  <http://www.abepss.org.br/historia-
7>. Acesso em: 05/05/2017.  

http://www.abepss.org.br/historia-7
http://www.abepss.org.br/historia-7
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I - propor e coordenar a política de formação profissional na área de Serviço 
Social que associe organicamente ensino, pesquisa e extensão e articule a 
graduação com a pós-graduação;  
II - fortalecer a concepção de formação profissional como um processo que 
compreende a relação entre graduação, pós-graduação, educação 
permanente, exercício profissional e organização política dos assistentes 
sociais.  

 
 

É importante frisar que a maioria das entrevistadas analisaram a formação 

profissional conforme a concepção defendida pela ABEPSS, citada anteriormente.  

Nesse sentido, a ABEPSS tem construído historicamente ações de resistência 

para garantia de uma formação profissional de qualidade, inclusive no sentido de 

fortalecimento das Diretrizes Curriculares, como a Política Nacional de Estágio e o 

Projeto ABEPSS Itinerante24. Silva (2016, p. 37) analisa que  

 
 
as Diretrizes Curriculares (1996) da ABEPSS refinaram o Currículo Mínimo 
de 1982 na linha do Projeto Ético-Político. Formularam a indissociável 
relação formação e trabalho profissional; reafirmaram as bases políticas, a 
transversalidade da ética e da investigação/pesquisa na formação e 
trabalho profissional. Introduziram conjuntos de conhecimentos articulados à 
fundamentação do Serviço Social: teórico-metodológicos da vida social; 
formação sócio-histórica da sociedade brasileira e do trabalho profissional 
que possibilitam a compreensão das expressões da questão social, com a 
qual estudantes e profissionais se deparam no cotidiano de reprodução da 
vida social.   

 
 

Reforçando o exposto, a proposta original das Diretrizes Gerais para o curso 

de Serviço Social Curriculares aponta que  

 
 

competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política são 
requisitos fundamentais que permite ao profissional colocar-se diante das 
situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos 
societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo de trabalho 
(ABESS/CEDEPSS, 1996). 

 
 

                                                           
24

 O projeto tem por objetivo “Fortalecer as estratégias político-pedagógicas de enfrentamento à 
precarização do ensino superior, por meio da difusão ampla dos princípios, conteúdos e desafios 
colocados para a consolidação das Diretrizes Curriculares como instrumento fundamental na 
formação de novos profissionais, na direção do plano de lutas em defesa do trabalho e da formação e 
contra a precarização do ensino superior”. Disponível em: <http://www.abepss.org.br/projeto-abepss-
itinerante-18>. Acesso em: 16/07/2017.  



50 

 

 

Sobre tais dimensões, imprescindíveis para a formação e exercício 

profissional, é valido ressaltar que uma entrevistada analisa: 

 
 

[...] elas compõem a nossa profissão e que elas nos remetem aquele 
princípio do Código de Ética que é o empenho do constante aprimoramento 
na perspectiva da competência profissional porque não dar pra gente ser 
competente na nossa área sem passar por essas três dimensões. Então, eu 
preciso saber fazer, eu preciso ter fundamento teórico-metodológico pra 
fazer e eu preciso ter uma direção ético-política que me leve a defender os 
valores que essa profissão defende e politicamente construir os caminhos 
pra essa direção ética que a gente construiu. E que aí, na minha concepção 
e porque é minha praia, eu acho que reside aí um dos grandes problemas, 
conflitos e dilemas porque muitos profissionais, eles até tem essa dimensão 
de estudar muito, ter uma dimensão do compromisso teórico-metodológico, 
mas, quando chega na dimensão ético-política reproduzem muitos 
desvalores contrários a esse Projeto. Então, reproduzem posturas 
conservadoras, preconceituosas, discriminatórias que vão completamente 
na contramão do que nós defendemos (Pluralismo). 

 
 

Em sintonia com o exposto pela entrevistada, a competência profissional no 

Serviço Social vincula-se à implementação das três dimensões já citadas. Sendo 

assim, para atuar na realidade é necessário um fundamento teórico-metodológico 

acompanhado da perspectiva ético-política, com a direção assumida no Projeto 

Profissional. Expõe ainda que a direção ético-política apresenta dilemas para a 

profissão, em virtude de alguns/algumas profissionais reproduzirem posturas 

conservadoras, preconceituosas, contrárias ao que o Serviço Social 

hegemonicamente defende. Nessa dimensão, é oportuno relatar que um dos 

princípios do Código de Ética Profissional do/a Assistente Social (1993) expressa 

sobre o “Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 

orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física”. 

O conteúdo do documento legal das Diretrizes Curriculares é composto por 

três núcleos temáticos de fundamentação complementares e que devem superar a 

fragmentação entre ensino e aprendizagem. O núcleo dos fundamentos teórico-

metodológicos da vida social aborda sobre um conjunto de fundamentos teórico-

metodológicos e ético-políticos para conhecer o ser social na perspectiva de 

totalidade histórica, envolvendo “um acervo de fundamentos temáticos que possa 
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fornecer bases para compreensão da dinâmica da vida social na sociedade 

burguesa” (IAMAMOTO, 2004, p. 72).     

O núcleo dos fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade 

brasileira compreende esta sociedade a partir das características históricas de sua 

constituição no desenvolvimento rural e urbano, abrangendo diversidades regionais 

e locais. Apresenta também o significado da profissão em suas relações 

contraditórias das classes e do Estado. Direciona para conhecer questões “que 

permitiriam a consolidação de determinados padrões de desenvolvimento capitalista 

no país, bem como os impactos, sociais e políticos, peculiares à sociedade 

brasileira, tais como desigualdades sociais, [...] exclusão social etc.” 

(ABESS/CEDEPSS, 1996, p.169).  

O núcleo dos fundamentos do trabalho profissional considera o Serviço Social 

como uma especialização do trabalho e compreende os seguintes elementos 

constitutivos na profissão: “sua trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, 

os componentes éticos que envolvem o exercício profissional, a pesquisa, o 

planejamento e a administração em Serviço Social e o estágio supervisionado” 

(IAMAMOTO, 2004, p. 72). 

As Diretrizes Curriculares expõem ainda que os conhecimentos e habilidades 

necessárias à formação profissional são especificadas em atividades acadêmicas, 

operacionalizadas por meio de disciplinas, seminários temáticos, 

oficinas/laboratórios, atividades complementares e outros componentes curriculares. 

Colocam também o Estágio Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) como atividades curriculares.     

Nesse processo de debate sobre a formação profissional que culminou com 

mudanças no Serviço Social, é importante apontar que a revisão curricular não deve 

ser compreendida apenas em seu aspecto legal, 

 
 

na medida em que se concebe que o currículo não se limita a uma grade de 
disciplinas, mas, engloba, de forma articulada, as três dimensões de um 
projeto educacional: docência teórico-prática, pesquisa e extensão, 
orientadas por diretrizes básicas norteadoras da formação profissional 
(WANDERLEY, 1998, p. 48).  
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Complementando esse aspecto, “a revisão curricular expressa [...] ruptura 

[com o conservadorismo] no âmbito acadêmico e, do ponto de vista teórico-

metodológico, se propõe a romper com o metodologismo, o politicismo e o 

teoricismo” (BOSCHETTI, 2009, p. 742).  

Nessa linha, uma das entrevistadas declara:  

 
 

Eu penso que a gente tem uma formação que prima por muita qualidade e 
com princípios muito importantes do ponto de vista de uma formação crítica, 
de uma formação do perfil que é colocado nas nossas Diretrizes  
Curriculares, de um perfil de um profissional que possa ter condições de 
analisar as determinações da realidade da vida social e possa intervir 
criticamente a partir da defesa de direitos, da construção de um Projeto 
Profissional,  que tenha uma clara direção social de articulação com um 
outro Projeto Societário, que não é esse Projeto capitalista  que nos explora 
e nos oprime (Pluralismo). 

 

 
Nesse sentido, o perfil do/a Assistente Social apresentado nas Diretrizes 

Curriculares (1996) expressa sobre um/uma profissional com formação crítica, 

conforme enfatiza a entrevistada, que tem sua atuação direcionada para formular e 

implementar respostas às diversas expressões da questão social, através de 

políticas sociais públicas e privadas, assim como movimentos sociais. Refere-se 

também à necessidade de uma formação generalista crítica e comprometida com 

valores e princípios expressos no Código de Ética da Profissão. Sendo assim, é um   

 
 
profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e 
implementando propostas para seu enfrentamento, por meio de políticas 
sociais públicas, empresariais, de organizações da sociedade civil e 
movimentos sociais. Profissional dotado de formação intelectual e cultural 
generalista crítica, competente em sua área de desempenho, com 
capacidade de inserção criativa e propositiva, no conjunto das relações 
sociais e no mercado de trabalho. Profissional comprometido com os 
valores e princípios norteadores do Código de Ética do Assistente Social 
(ABEPSS, 1996). 

 
 

O Projeto Ético-Político do Serviço Social não defende somente os interesses 

da categoria profissional, ele prioriza também a luta por uma sociedade mais justa e 

igualitária, posicionando-se a favor dos interesses da classe trabalhadora. Numa 
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perspectiva mais ampla, defende a transformação social em busca de uma 

sociedade sem exploração e dominação de classe.  

O Serviço Social é uma profissão comprometida com a luta da classe 

trabalhadora. Os valores defendidos no Projeto Profissional, expressos 

principalmente no Código de Ética do/a Assistente Social, vão de encontro ao 

contexto da sociabilidade capitalista. O referido Projeto direciona os rumos da 

profissão e ao mesmo tempo é permeado por desafios para sua materialização. 

O Projeto-Ético Político do Serviço Social pode ser compreendido para Silva 

(2013, p. 19) como  

 
 

um produto das relações societárias que marcaram a construção da 
identidade desta profissão e sua categoria profissional, conferindo 
unicidade, um corpo a profissão. Ao mesmo tempo, deve projetá-lo para a 
sociedade num movimento contínuo de retroalimentação.  

 
 

O Projeto Profissional não se efetiva de forma integral no cotidiano 

profissional dos/as Assistentes Sociais. Existem um conjunto de aspectos materiais, 

políticos, técnicos e éticos necessários para sua implementação e que muitas vezes 

sofrem ameaças nessa conjuntura.     

A partir do exposto, é possível afirmar que a democracia, a liberdade, a 

cidadania, a equidade e justiça social e a defesa dos direitos humanos para serem 

efetivados se faz necessária, além de outros fatores, uma mudança contínua no 

fazer profissional do/a Assistente Social, principalmente no que diz respeito à 

relação do profissional com os usuários das políticas sociais que devem ser 

compreendidos como cidadãos que são explorados pelo sistema e necessitam de 

intervenções, consideradas como direito e não como “favor”. Juntamente com isso, é 

preciso a luta constante pela melhoria na qualidade dos serviços, a formação 

profissional e a organização política da categoria.  

Apesar da realidade acima, uma entrevistada aborda: 

 
 

Eu considero a nossa formação diferencial em nível não apenas nacional, 
mas, mundialmente falando. O Serviço Social no Brasil é um campo de 
resistência teórico-política, dada ao seu Projeto Ético-político, as novas 
Diretrizes Curriculares que apontam para uma formação crítica de 
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compreensão do mundo numa perspectiva de totalidade, de crítica a esse 
sistema na sua totalidade e a ousadia da gente afirmar um Projeto 
Profissional que se afirma, que se afina [...] com um outro projeto societário. 
[...] De uma maneira geral, a gente ainda consegue manter esse perfil e 
digo isso por alguns indicadores, especialmente a nossa produção de 
conhecimento teórico no Serviço Social permanece hegemonicamente 
crítica. Isso não quer dizer que não tenha algumas reflexões, algumas 
influências neoconservadoras, [...] via principalmente o pós-modernismo. 
Mas, a gente permanece com a produção hegemonicamente crítica e a 
gente pode observar isso nas leituras e acompanhamento das revistas do 
Serviço Social, nos próprios encontros, nas publicações dos anais dos 
eventos. E um outro indicador que eu acho que  também  é um grande 
diferencial em termos comparativos a outras profissões, é a organização 
política da nossa categoria, o conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e 
ENESSO, que são entidades que trabalham com uma unidade política de 
ação, de pensar a profissão, seja do ponto de vista da sua produção de 
conhecimento, da sua formação profissional, seja do ponto de vista da 
intervenção e também entidades que estão historicamente associadas as 
lutas, a classe trabalhadora, aos Movimentos Sociais, em defesa dos 
direitos da classe trabalhadora. [...] Um indicador também dessa formação 
crítica é a gente conseguir ainda manter um perfil hegemonicamente não 
corporativo, a gente não tá só em defesa do nosso salário estritamente, das 
nossas questões exclusivamente como categoria, mas isso associado à 
classe trabalhadora a luta pelos direitos e ampliação dos direitos sociais e 
trabalhistas. Então, eu particularmente tenho muitíssimo orgulho do Serviço 
Social, da nossa profissão, isso não quer dizer que estamos vivendo um 
mar de rosas e que não tenham desafios pra manter essa perspectiva 
teórico-política (Liberdade). 

 
 

A entrevistada analisa o Serviço Social enquanto uma profissão que 

historicamente, em conjunturas contraditórias, apresenta resistência teórico-política, 

através do seu Projeto Ético-Político e das Diretrizes Curriculares que direcionam 

para uma formação profissional crítica, e em uma perspectiva mais ampla defende 

um novo projeto societário, além da sociedade burguesa. Destaca, nesse processo, 

a produção de conhecimento hegemonicamente crítica do Serviço Social na 

manutenção desse perfil, visualizando isso, por exemplo, nas Revistas e em 

eventos, apesar da existência de algumas perspectivas neoconservadoras.   

O protagonismo e a organização política das entidades da profissão 

(CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO) são relevantes e apontados pela 

entrevistada nos aspectos da produção de conhecimento, intervenção profissional, 

lutas em defesa de direitos da classe trabalhadora. Aborda ainda que outra questão 

dessa formação profissional crítica é que o Serviço Social mantém um perfil que não 
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luta somente por interesses da categoria, mas articula-se às lutas mais gerais da 

classe trabalhadora.  

De acordo com Netto (2005, p. 18) a existência do “Serviço Social crítico” no 

Brasil, que se desenvolveu a partir do Movimento de Reconceituação da profissão,     

 
 
vem redimensionando radicalmente a imagem da profissão e hoje é 
reconhecido no plano acadêmico como área de produção de conhecimento, 
interagindo paritariamente com as ciências sociais e intervindo ativamente 
no plano da formulação de políticas públicas. 

 
 

O modo como a profissão se apresenta hoje é reflexo do período de 

questionamento teórico-metodológico da categoria profissional com relação às 

bases conservadoras profissionais, iniciado na década de 1960. Sendo assim, esse 

questionamento deve perdurar no Serviço Social para que exista o aprimoramento 

nas produções teóricas e na intervenção profissional, na busca de uma prática que 

atenda as reais demandas conjunturais.  

Ainda no que se refere à questão da produção de conhecimento científico, 

Iamamoto (2014, p. 613-614) afirma: 

 
 

A pauta temática da pesquisa indica uma profissão com profunda vocação 
histórica e com uma inquietante agenda de debates que denota fecunda 
interlocução do Serviço Social com o movimento da sociedade. O Serviço 
Social no Brasil é hoje reconhecido como área de conhecimento no campo 
das Ciências Sociais aplicadas por parte das agências públicas oficiais de 
fomento à pesquisa e a inovação tecnológica, conquista pioneira no Serviço 
Social latino-americano. 

 
 

A autora aborda uma importante conquista do Serviço Social no Brasil, 

enquanto área de conhecimento25 no campo das Ciências Sociais aplicadas.  

No processo formativo profissional, é relevante a organização política da 

profissão, em que o conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO são entidades 

                                                           
25

 Segundo Mota (2016), “O Serviço Social ao se construir como área de conhecimento, adensou a 
sua intervenção na realidade através da construção de uma cultura intelectual de cariz teórico-
metodológico crítico, redefinindo a sua representação intelectual e social até então caracterizada, 
prioritariamente, pelo exercício profissional, no qual a dimensão interventiva tinha primazia sobre o 
estatuto intelectual e teórico da profissão” (p. 172). 
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que trabalham em uma unidade política sobre a profissão, assim como estão 

associadas historicamente à defesa dos direitos da classe trabalhadora, dos 

Movimentos Sociais. Mantém um perfil profissional hegemonicamente não 

corporativo, defende questões relacionadas à profissão associada com a luta por 

direitos e ampliação dos mesmos para a classe trabalhadora.   

Nesse sentido, vale pontuar sobre a aprovação da Carta de Maceió, no XIX 

Encontro Nacional CFESS/CRESS de 2000, realizado entre os dias 3 e 6 de 

setembro, em Maceió (AL), considerado um documento estratégico para a discussão 

sobre a Seguridade Social vinculada diretamente às lutas da profissão. Neste 

documento, o Serviço Social reafirma a concepção de seguridade “como um padrão 

de proteção social de qualidade, com cobertura universal para as situações de risco, 

vulnerabilidade ou danos dos cidadãos brasileiros”, aborda sobre a Seguridade 

Social pública, apontando, dentre outras orientações, a ampliação do conceito de 

Seguridade Social, abrangendo outras políticas, além da Previdência, Assistência e 

Saúde, o desenvolvimento de um trabalho profissional junto aos usuários e voltado 

para o fortalecimento da noção de direito social, e a possibilidade da ação coletiva 

dos mesmos em sua defesa.  

Sendo assim, o Serviço Social, dentre as suas bandeiras de luta, debate 

sobre as políticas sociais, compreendendo que os/as Assistentes Sociais estão 

inseridos em diversos espaços de atuação que perpassam as várias políticas, e em 

sua intervenção profissional pesquisam, analisam, formulam e implementam ações 

vinculadas às referidas políticas. Além disso, é perceptível a inserção de 

profissionais também nos conselhos de políticas setoriais e de direitos. Para 

Cardoso (1998, p. 31), 

 
 
[...] é importante salientar a relação reconhecidamente necessária entre a 
dimensão investigativa e a dimensão interventiva, ambas constituindo-se 
princípio formativo e condição de formação profissional e da relação teoria e 
realidade, conforme está explícito em um dos princípios das novas diretrizes 
curriculares. 

 
 

Nesse processo de formação profissional, é válido considerar sobre a relação 

da dimensão investigativa e a dimensão interventiva no Serviço Social, 
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possibilitando a articulação entre formação e exercício profissional, indo além das 

discussões em sala de aula, mas realizando atividades de participação em pesquisa, 

fortalecendo a articulação já citada. 

Nessa direção, uma entrevistada aponta dois movimentos no processo de 

formação profissional: 

 
 
[...] a gente tem dois movimentos que eu analiso da seguinte forma: um é 
voltado pra fortalecer a formação profissional na perspectiva do Projeto 
Ético-Político. Então, um movimento voltado pra qualificar essa formação 
profissional comprometida com as Diretrizes Curriculares, com o 
direcionamento da direção social hegemônica na profissão. Eu penso que 
isso é super importante e isso trouxe impactos inclusive aqui na realidade 
da UERN. O Projeto pedagógico, ele é voltado pra essa perspectiva de 
fortalecer a formação profissional, uma formação profissional numa postura 
crítica, baseada na teoria social crítica, comprometida socialmente com os 
interesses da classe trabalhadora.  Mas, a gente vem vivenciando também 
um processo que dificulta isso e que traz muitos desafios pra formação 
profissional de uma forma ampla, não só pra o  Serviço Social, mas,  pra o 
Serviço Social também no sentido que as Universidades, as Instituições 
públicas tem em termos de recursos da Política Educacional de uma forma 
mais ampla e dentro disso um processo que vem acontecendo, 
crescentemente eu diria, de criação de cursos a distância e que traz 
grandes dificuldades em termos de qualificar essa formação profissional. É 
um processo que acaba dificultando algo que é fundamental que é essa 
articulação entre a formação e o exercício profissional, que é a formação 
que não se concentra somente em disciplinas em sala de aula, mas uma 
formação que tá voltada também  pra uma postura crítica, pra participação 
em pesquisas, pra participação que vai fortalecer a dimensão investigativa 
que  é fundamental nesse processo de formação profissional. Que é um 
processo que vem dificultando a [...] participação do estudante no 
Movimento Estudantil, [a] participação do estudante nesse diálogo mesmo 
em sala de aula que é fundamental pra formação profissional desse 
estudante (Democracia). 

 
 

O Projeto de Formação Profissional vem se fortalecendo nesse contexto 

contraditório de contrarreforma da política de educação, em especial do Ensino 

Superior, com o aumento dos cursos superiores privados, principalmente na 

modalidade à distância, que apresentam formações aligeiradas, sem considerar o 

tripé do ensino, pesquisa e extensão, a participação dos estudantes no Movimento 

Estudantil, dificultando também a articulação entre formação e exercício profissional.  

Nesse sentido, a entrevista analisa dois movimentos contraditórios, os quais devem 

ser analisados conjuntamente. O primeiro, direcionado para fortalecer a formação 

profissional na perspectiva do Projeto Ético-Político, com um compromisso político 



58 

 

 

de implementação das Diretrizes Curriculares. Essa questão é um diferencial da 

formação profissional do Serviço Social, inclusive na realidade da FASSO/UERN, 

conforme verificado nas entrevistas. O segundo se relaciona às dificuldades 

contextuais, abordando a criação dos cursos à distância, repercutindo na qualidade 

da formação profissional defendida pelas entidades da profissão.  

A entrevistada a seguir complementa o que foi exposto, apontando sobre uma 

correlação de forças no contexto nacional para que a direção social crítica se 

mantenha no processo de formação: 

 
 

[...] esse Projeto de Formação Profissional, ele se fortaleceu. Muito embora 
tendo essa direção hegemônica, a gente sabe que sofre toda uma ameaça, 
principalmente em relação a essas formações aligeiradas que nós temos 
nos deparado na nossa realidade. Mas que em termos de associação, no 
caso da ABEPSS, das nossas entidades que mantém uma relação mais 
próxima com os Centros de formação profissional, como no caso os 
Conselhos Federais, são muito cientes dessa formação profissional que tem 
uma direção social muito bem definida. Mas, a gente não pode negar que se 
constitui hoje uma correlação de forças. Se a gente levar em consideração o 
contexto nacional, a gente vive uma correlação de forças pra que essa 
direção social no processo de formação profissional, ele se mantenha 
(Justiça Social).  

 
 

Apesar do caminho de avanços trilhados pela profissão, a conjuntura atual 

apresenta desafios para manutenção da direção social hegemônica no processo de 

formação profissional26.  

Em se tratando da construção de uma formação profissional crítica, o 

processo de formação profissional na “linha política e teórico-metodológica privilegia 

conhecimentos, práticas e habilidades que possibilitem a formação de profissionais 

críticos capazes de desvendar as contradições estruturais e trabalhá-las em apoio 

às classes subalternas” (CARDOSO, 1998, p. 29). Sobre isso, uma entrevista expõe: 

 
 
[...] hoje a formação profissional do Serviço Social, fruto dessa longa 
trajetória que tem o seu marco na década de 1980, como afirmação no 
Brasil [...], é uma formação profissional extremamente identificada com as 
demandas dos setores populares, dos marginalizados, da classe 
trabalhadora, do ponto de vista de compromisso ético-político. Ela é uma 
formação que dá conta da leitura mais ampla da realidade social, 

                                                           
26

 No tópico a seguir trataremos mais especificamente sobre essa questão.   
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econômica e política pela escolha do método adotado para ver e analisar o 
mundo [...]. É uma formação profissional hoje dos Assistentes Sociais [...] de 
alto nível do ponto de vista de qualificação porque nos últimos anos no 
Brasil como um todo tem se afirmado a formação dos professores e dos 
profissionais do Serviço Social em níveis para além da Graduação. Então, é 
marcada por um grande crescimento das ofertas de Pós-Graduação 
(Cidadania). 

 
 

A partir do exposto, a formação profissional volta-se para as demandas da 

classe trabalhadora, enquanto compromisso ético-político. Além disso, permite que 

os/as Assistentes Sociais realizem uma leitura de forma abrangente da realidade 

social, a partir da escolha do método de análise. Com isso, tem primado pelo 

aprimoramento profissional, principalmente pela sua continuidade na Pós-

Graduação. 

Com relação à ampliação dos cursos de Pós-Graduação em Serviço Social no 

Brasil, Silva (2016), de acordo com dados obtidos em Fevereiro de 2016, pela 

coordenadora de Serviço Social na CAPES, expressa que  

 
 

existem, hoje, 35 Programas de Pós-Graduação em Serviço Social, 
distribuídos da seguinte forma: 13 (37,14%), na região Sudeste; 11 
(31,24%), no Nordeste; 6 (17,14%), na região Sul; 3 (8,57%), no Centro-
Oeste  e 2 (5,71%), no Norte. [...] 100% (35) dos Programas têm mestrado e 
45,71% (16) possuem doutorado. Todos (100%) os Programas de Pós-
Graduação são acadêmicos [...]. 80% dos programas estão localizados nas 
IES públicas; 5,71% (2) nas universidades privadas e 14,28% (5) nas 
comunitárias (p. 34). 

 
 

Os dados apontam que o Sudeste e o Nordeste concentram a maioria dos 

Programas. Observa-se ainda que não existem Mestrado e Doutorado profissional 

na área de Serviço Social, sendo uma luta coletiva da categoria, a qual tem um 

posicionamento coletivamente construído que não concorda com Mestrado e 

Doutorado profissional.  Outra informação relevante nesse processo é que a grande 

maioria dos cursos está em Instituições de Ensino público, o que difere da 

Graduação, em que a maioria dos cursos localizam-se no âmbito privado. 

Esses índices demonstram também o compromisso das entidades da 

profissão na luta por uma educação superior pública e de qualidade. Uma das 

conquistas nessa direção é o Plano de Lutas em Defesa do Trabalho e da Formação 
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Profissional e Contra a Precarização do Ensino Superior, elaborado conjuntamente 

pelo conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO, em Abril de 2009, por meio do 

GT Trabalho e Formação Profissional. Importa mencionar que o Plano referenciado 

foi também citado por uma das entrevistadas da pesquisa como avanço nesse 

processo.    

Em consonância com a questão da formação continuada, uma entrevistada 

expressa que  

 
 

essa formação profissional, ela não se encerra na graduação, ela não deve 
se encerrar na graduação. A graduação é um passo importante, muito 
importante dessa formação profissional. Mas, a formação profissional, ela 
deve ser pensada e incorporada pelos sujeitos profissionais como algo que 
deve ser continuado, seja quando termina a Graduação, inserir-se em 
espaços, em cursos de pós-graduação, mas, não seria só essa as 
possibilidades de formação continuada, mas, a partir de estudos, 
participação em cursos, em seminários, em grupos de estudos entre a 
categoria, estudos na área profissional, dentro da política social que estão 
atuando (Democracia). 

 
 

A Graduação é a base da formação profissional. A partir desse processo de 

ensino, o/a discente vai ter acesso a um conjunto de conhecimentos que permitem a 

análise da realidade social e da profissão, proporcionando competências e 

habilidades para o exercício profissional. Contudo, esse processo formativo não 

deve ser engessado nessa formação inicial, principalmente em virtude da dinâmica 

social, mudanças conjunturais e as variadas expressões da questão social fruto das 

contradições da sociabilidade capitalista.  

Partindo desse entendimento, a formação continuada, aliada à investigação, é 

um elemento de extrema necessidade para defesa do Projeto Ético-Político da 

profissão, elaborando uma análise crítica dos processos sociais, a partir das 

situações apresentadas no seu cotidiano de trabalho, construindo coletivamente 

respostas e alternativas de lutas de acordo com as dimensões teórica, ética, política 

e pautadas na garantia de direitos para a classe trabalhadora. 

Desse modo, observe-se o trecho seguinte de umas das entrevistadas: 

 
 



61 

 

 

Agora nós que estamos na efetivação, a gente precisa realmente avaliar se 
o conjunto de disciplinas tá realmente favorecendo uma formação 
profissional para as demandas de hoje. Porque nós temos aí uma questão 
social muito forte com suas múltiplas configurações. Nós temos aí 
demandas institucionais que cada vez mais estão exigindo até coisas que 
não competem ao Assistente Social e nós temos também uma demanda 
muito forte até em relação a própria efetivação das políticas. Como é que 
nós vamos realmente fazer a interação entre essas políticas, se a gente não 
tem, por exemplo, essa discussão no campo, no seio da efetivação da 
política. Nós ainda estamos muito fechados só na academia e o aluno, ele 
perde muito com isso. Porque ele não vivencia em todas as suas plenitudes, 
em todas as políticas, a efetivação dela, a gestão dela, a execução dela, a 
avaliação dela. Então, a gente tem que realmente ampliar a Faculdade, a 
formação profissional para profissionais que estão lá, porque as Diretrizes 
existem, a dimensão teórico-metodológica, ético-política, técnico-operativa, 
mas, será que a gente tá realmente efetivando, sabendo efetivar essas 
dimensões ou estamos só no discurso, porque não é fácil (Equidade). 

 
 

A entrevistada aponta em sua fala uma reflexão se o conjunto das disciplinas 

está em acordo com as demandas atuais, devido às novas expressões da questão 

social27 e à efetivação das políticas. Relata, assim, sobre a perspectiva de estender 

a discussão das políticas sociais para os/as profissionais que estão nos espaços de 

atuação, que é onde ocorre a vivência efetiva do exercício profissional. Os aspectos 

analisados são relevantes para avaliar a formação profissional em suas 

especificidades, principalmente no âmbito local da FASSO/UERN. Nessa direção, o 

de estágio supervisionado contribui também para esse processo de articulação 

necessária entre Universidade e instituições28. Essas questões são importantes 

também para fortalecer a relação imprescindível entre a formação e o exercício 

profissional, enquanto dimensões que se complementam.   

Outro ponto que foi relacionado também pela entrevistada é sobre a 

efetivação das dimensões profissionais do Serviço Social. A articulação das 

dimensões técnico-operativa, ético-política e teórico-metodológica torna-se 

extremamente necessária na formação e no exercício profissional nesses tempos de 

precarização da política de educação. Nesse sentido, uma entrevistada aborda:  

 

                                                           
27

 Nessa direção é relevante afirmar que “a formação profissional tem na questão social sua base de 
fundação sócio-histórica, o que lhe confere um estatuto de elemento central e constitutivo da relação 
entre a profissão e a realidade social” (ABESS/CEDEPSS, 1995, p. 154).  
28

 No capítulo 4, uma das entrevistadas analisa sobre o estágio supervisionado na FASSO/UERN 
como um dos melhores no Brasil.  
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[...] são indissociáveis, não dá pra pensar uma sem a outra, é dentro de 
uma unidade dialética mesmo que a gente pensa as três dimensões de 
forma organicamente articulada, uma interage, uma se correproduzem 
mutuamente dentro do que a gente defende [...] pra instrumentalidade do 
Serviço Social, uma instrumentalidade é pautada numa razão dialética e 
não instrumental.  Não nos basta apenas ter um arcabouço técnico de 
instrumentos quando a gente não tem a nossa dimensão ético-política 
afinada com o que a gente acredita ter no Projeto Ético-Político. Então, os 
valores éticos são fundamentais pra nortear até [...] a própria 
operacionalização dos instrumentais e por sua vez não só os valores, mas, 
os valores estão dentro de uma condição, de uma capacidade de análise da 
sociedade que pra isso a gente precisa de um arcabouço teórico-
metodológico, de como a gente compreende o mundo e de como a gente 
consegue fazer o processo de investigação pra conhecer esse mundo, pra 
conhecer a realidade que a gente trabalha. Daí a necessidade de um 
método de análise dessa realidade, um método que tá associada a uma 
perspectiva teórica e aí hegemonicamente a gente fala do materialismo 
histórico-dialético associado ao Marxismo que é o norte, digamos assim, 
hegemonicamente, da nossa profissão (Liberdade). 

 
 

Para conceber e direcionar a atuação profissional em uma perspectiva de 

totalidade, o/a Assistente Social precisa apropriar-se das dimensões citadas de 

forma articulada. Sendo assim, estão presentes nas intervenções profissionais de 

modo que uma complementa a outra na elaboração de respostas às demandas 

sociais. A entrevistada analisa sobre a efetivação da dimensão ético-política 

mediada pela dimensão teórico-metodológica, direcionada no Projeto Profissional e 

não somente sobre um conjunto de instrumentais utilizados no exercício profissional. 

Nesse processo, afirma ainda sobre a necessidade do método materialismo 

histórico-dialético associado ao Marxismo, considerado hegemônico na profissão.   

Com relação às dimensões explicitadas, Guerra (2012, p. 19) expressa que 

 
 
a dimensão técnico operativo não pode ser reduzida à questão dos 
instrumentos e técnicas. Ela mobiliza as dimensões teórico-metodológicas – 
para analisar o real e investigar novas demandas – e ético-políticas – 
permitindo avaliar prioridades, e as alternativas viáveis para a realização da 
ação, bem como projetar a ação em função dos valores e finalidade e 
avaliar as consequências da ação – além, das condições objetivas do 
trabalho e as condições subjetivas dos agentes profissionais. 

 
 

A autora debate que a dimensão técnico-operativa, além da 

operacionalização dos instrumentos e técnicas, articula as outras dimensões 

mencionadas para analisar a realidade, elaborando alternativas para efetivar e 
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avaliar a ação e também as condições de trabalho dos/as profissionais. Sendo 

assim, o exercício profissional compreende um conjunto de fatores e elementos 

objetivos e subjetivos que ampliam a perspectiva técnica da instrumentalidade29.   

Conforme Iamamoto (2004, p. 49),  

 
 

exige-se um perfil qualificado, que reforce e amplie a sua competência 
crítica; não só executivo, mas, que pensa, analisa, pesquisa e decifra a 
realidade. Alimentado por uma atitude investigativa, o exercício profissional 
cotidiano tem ampliado as possibilidades de vislumbrar novas alternativas 
de trabalho nesse momento de profundas alterações na vida social. O novo 
perfil que se busca construir é de um profissional afinado com a análise dos 
processos sociais, tanto em suas dimensões macroscópicas quanto em 
suas manifestações quotidianas; um profissional criativo e inventivo, capaz 
de entender „o tempo presente, os homens presentes, a vida presente‟ e 
nela atuar, contribuindo, também, para moldar os rumos de sua história. 

 
 

A partir da construção do perfil acima explicitado, reafirma-se a importância 

das dimensões profissionais na formação e exercício profissional, no sentido de 

adquirir conhecimentos para leitura da realidade, elaborando alternativas 

metodológicas, éticas e políticas para intervir nas diversas expressões da questão 

social.   

Nessa linha de análise, as Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social 

(1996) reúnem  

 
 

conhecimentos articulados à fundamentação do Serviço Social: teórico-
metodológicos da vida social; formação sócio-histórica da sociedade 
brasileira e do trabalho profissional que possibilitam a compreensão das 
expressões da questão social, com as quais estudantes e profissionais se 
deparam no cotidiano da reprodução da vida social (SILVA, 2016, p. 37).   

                                                           
29

 De acordo com Guerra a “instrumentalidade é 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 desta capacidade, adquirida no exercício 
profissional, 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 às condições existentes, transformando-as em meios/instrumentos para a 
objetivação das intencionalidades, suas ações são portadoras de instrumentalidade” (p. 01). 
Disponível em: <http://www.cedeps.com.br/wp-content/uploads/2009/06/Yolanda-Guerra.pdf>.  
Acesso em: 21/10/2017.   

http://www.cedeps.com.br/wp-content/uploads/2009/06/Yolanda-Guerra.pdf
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A formação profissional requer um conjunto de conhecimentos teóricos, 

metodológicos, históricos e também relacionados ao trabalho profissional para que 

se analise as configurações da questão social, inserida na sociedade capitalista e, 

desse modo, construa uma prática profissional eficiente no cotidiano.   

Assim, as Diretrizes Curriculares (1996)  

 
 

estabelecem um patamar comum, assegurando, ao mesmo tempo,  a 
flexibilidade e descentralização do ensino em Serviço Social  de modo a 
acompanhar as profundas transformações da ciência e da tecnologia na 
comtemporaneidade. Os novos perfis assumidos pela questão social frente 
à reforma do Estado e as mudanças no âmbito da produção requerem 
novas demandas de qualificação do profissional, alteram o espaço 
ocupacional do Assistente Social, exigindo que o ensino superior estabeleça 
padrões de qualidade adequados (ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 59).   

 
 

A partir dessas mudanças no processo formativo do Serviço Social, uma 

entrevistada expressa que “houve assim, uma uniformização pelo menos nas 

Diretrizes. Isso melhora bastante porque você pode tanto está aqui no Nordeste, ou 

no Norte, ou no Sul, no Sudeste, você tem os mesmos parâmetros e isso realmente 

fortalece a formação” (Equidade).  

O projeto pedagógico critico do Serviço Social, expresso sinteticamente nas 

Diretrizes Curriculares de 1996, é considerado um processo em construção 

permanente de forma coletiva. O projeto referido desenvolve-se em um contexto 

adverso, contraditório de contrarreforma da educação superior no Brasil, orientado 

por parâmetros neoliberais e outras questões analisadas posteriormente. Nessa 

perspectiva, é permeado por ameaças conjunturais para sua implementação.  

 

2.3 Ameaças e resistências à manutenção do Projeto Ético-Político do Serviço 
Social e de Formação Profissional  
 

esde os anos 1990, em todos os continentes constatam-se crises financeiras, 

expressões localizadas da dinâmica essencialmente contraditória do sistema 

capitalista. E não somente as crises financeiras fazem necessariamente parte da 

dinâmica capitalista, pois não existe capitalismo sem crise (NETTO, 2012). O autor 

continua abordando que “todas as indicações mais sólidas apontam que estamos 
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experimentando, neste momento, uma crise que é de natureza sistêmica. Seus 

primeiros sinais sobrevieram na crise da Bolsa de Nova York, em 1987” (ibidem, 

2012, p. 416).  

De acordo com Braz (2012, p. 470), 

  
 

A contradição central (a produção social e a apropriação privada) e o 
caráter anárquico da produção potencializam e assentam o desdobramento 
das crises capitalistas que podem se expressar na tendência de queda da 
taxa média de lucro e/ou na combinação superprodução de 
mercadorias/subconsumo das massas trabalhadoras. 

 
 

Nessa direção, de uma maneira mais abrangente com relação à crise 

sistêmica do capitalismo, é necessário reafirmar aqui sobre as transformações 

societárias a partir da década de 1970. Tais mudanças estão vinculadas ao 

processo de trabalho, com impactos na produção pela revolução científica e técnica 

em curso desde século XX, operacionalizada, por exemplo, pela “revolução 

informacional” e pelos avanços da microeletrônica etc.   

Nesta perspectiva, o projeto neoliberal se apresenta com a flexibilização da 

produção e relações de trabalho, a desregulamentação das relações comerciais e 

dos circuitos financeiros e da privatização do patrimônio estatal (NETTO, 2012). O 

que acontece é a reestruturação do mercado de trabalho, com sérias implicações 

para a classe trabalhadora a partir da precarização das condições de trabalho, com 

a redução do trabalho vivo, o desemprego estrutural, a informalidade, a destruição 

de direitos.  

Nessa conjuntura de impactos regressivos, Guerra (2009, p. 33) aborda que 

“através dos mecanismos de privatização, mercantilização e „assistencialização‟, 

neutraliza-se o caráter de direitos das políticas sociais e as convertem em objetos 

de solidariedade individual e pessoal ou objeto de consumo adquirido no mercado”. 

Desse modo, as políticas sociais apresentam um caráter focalista, minimalista, 

orientadas conforme a lógica do mercado, descaracterizando o acesso universal. 

A sociedade civil é chamada para responsabilização de serviços sociais, os 

quais deveriam ser implementados e assegurados pelo Estado, de forma universal, 



66 

 

 

gratuita e de qualidade.  Nesse processo de regressão de direitos, o Estado 

contribui para atender os interesses do capital.    

Como analisa Mota e Tavares (2016), a supercapitalização da esfera de 

serviços mediada pelo capital financeiro e a dependência do trabalhador em 

relação ao mercado são consideradas tendências do capitalismo contemporâneo. 

Nesse processo, políticas públicas, com destaque para a saúde e educação, são 

transformadas em mercadorias, acessadas através do sistema privado.  

Com relação à política de educação, na cidade de Bolonha, Itália, em 1999 

diversos países europeus firmaram um acordo “para convergência dos sistemas de 

ensino superior do continente”. Tal acordo “tem como mola propulsora o aumento 

da competitividade econômica europeia no cenário mundial” (EIRÓ; CATANI, 2011, 

p. 106,).   

Nessa realidade, os processos de produção articulam-se à formação 

profissional,  

 
 

sendo que a convergência tem seu foco, entre outras, na formação de mão 
de obra qualificada para as diversas frentes de trabalho existentes. Com o 
objetivo de elevar a competitividade educacional internacional, o 
conhecimento privilegiado é o conhecimento instrumental (ibidem, 2011, 
p.106).  

 
 

A formação profissional é direcionada para busca de resultados, através da 

competitividade, com competências e habilidades para atender as necessidades 

produtivas da lógica empresarial e do mercado.  

Nesse processo de reordenamento do Ensino Superior,  

 
 

o Projeto Tuning teve início no ano de 2000 com o objetivo de formatar as 
estruturas educacionais superiores européias propostas por Bolonha. Trata-
se de um projeto que deve ser realizado e idealizado no interior das 
universidades e nelas testados, para posterior ampliação do conceito da 
convergência do ensino (ibidem, 2011, p.111). 
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O Projeto Tuning é iniciado por instituições de Ensino Superior da Europa e 

expandido para outras regiões, como a América Latina.  É apresentado em quatro 

linhas:  

 
 

• Linha 1: definição das competências acadêmicas genéricas para todas a 
graduações; 
• Linha 2: definição das competências específicas para cada graduação 
(conhecimentos e destrezas); 
• Linha 3: utilização do sistema europeu de créditos (ECTS) como estratégia 
de acumulação e transferência; 
• Linha 4: definição dos métodos de ensino, aprendizagem e avaliação 
(ibidem, 2011, p.112).  

 
 

O Tuning é uma proposta educacional direcionada ao setor produtivo com 

foco no mercado de trabalho, considerando para isso os resultados de 

aprendizagem e desempenhos de tarefas.      

A partir do contexto educacional exposto, em nível nacional, na década de 

1990 ocorre um investimento do Estado nas Universidades privadas em detrimento 

das Universidades públicas, com o “falso” discurso de ampliação do acesso ao 

ensino, entretanto, essa modalidade de educação não é pública, gratuita e de 

qualidade. Além disso, as dimensões ensino, pesquisa e extensão, imprescindíveis 

para formação profissional, são desconsideradas nesse processo de privatização. 

Não somente a partir dos governos de FHC, mas, o governo Lula da Silva garante a 

continuidade desse processo de desmonte da educação enquanto direito social. 

Silva (2010, p. 417) enfatiza que  

 
 

a política educacional do governo Lula para o ensino superior aprofundou as 
chamadas PPPs (parcerias público-privado), o que na prática representa a 
privatização do ensino público, pois, a concepção da política governamental 
é que as instituições privadas possuem um caráter público e por isto podem 
receber recursos fiscais para vender seus diplomas.  

 
 

De acordo com o portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o número de Instituições de Ensino Superior 

(IES) em 2015 eram 2.364, sendo 295 consideradas públicas e 2.069 privadas. Com 
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base nesses dados, verifica-se o aumento das IES privadas em detrimento das IES 

públicas.  

Mediante o contexto exposto, pensar a formação profissional do Serviço 

Social na atualidade é analisar sobre os avanços historicamente consolidados, tanto 

em nível abrangente articulado às lutas gerias da sociedade, assim como 

relacionadas às conquistas da categoria, algumas citadas nos itens 2 e 2.1.  Além 

disso, é necessário refletir criticamente sobre a profissão inserida na dinâmica de 

privatização do ensino superior brasileiro. Nessa perspectiva, “[...] posicionar-se com 

radicalidade teórica e política contrária ao avanço do endeusamento ao mercado e 

em favor da democratização da dimensão pública do Estado” (SILVA, 2010, p. 422) 

é uma estratégia de luta coletiva. Uma entrevistada aborda: 

 
 

[...] a gente tem aí um legado histórico de luta das entidades que compõem 
a categoria. A gente tem uma profissão consolidada em nível nacional. A 
gente tem uma produção hoje, teórica, que é referência pra outras áreas, 
especialmente no campo das políticas sociais, do debate sobre questão 
social e a gente não vai perder isso e não vai abrir mão disso. Só que exige 
uma capacidade de constante articulação entre as entidades da categoria e 
também o desafio da gente conseguir envolver cada vez mais de forma 
qualitativa a categoria profissional, por meio das atividades, dos eventos, do 
trabalho de base do CRESS e a relação dessas entidades da nossa 
categoria com as lutas e os Movimentos Sociais que eu não vejo outra 
alternativa, a não ser essa da resistência (Liberdade).  

 
 

Historicamente, em diversos contextos, as entidades do Serviço Social 

(CFESS/CRESS, ABEPSS, ENESSO) vêm construindo a formação e o exercício 

profissional, com resistências (no campo da produção teórica, das lutas específicas 

e também mais amplas) às ameaças conjunturais que atingem o Projeto Ético-

Político. Nessa direção, percebemos uma necessidade de articulação constante 

entre as entidades da categoria, assim como envolver os/as Assistentes Sociais 

através de atividades que extrapolem os espaços sócio-ocupacionais, conforme 

aponta a entrevistada, citando o trabalho a ser desenvolvido pelos Conselhos 

Regionais de Serviço Social. Aborda também para a relação das entidades com as 

lutas e os Movimentos Sociais como estratégia de resistência. Com relação às 

entidades da profissão, a ABEPSS apresenta nesse processo a perspectiva da 

formação profissional no sentido de direcionar a condução, conforme a direção 
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crítica orientada pelo o Projeto Ético-Político do Serviço Social. A propósito, uma das 

entrevistadas afirma:  

 
 

além do que, o grande desafio é de em tempos de negação de sujeitos 
coletivos, em tempo de negação de direitos, de direitos coletivos, em tempo 
de crise e em tempos de que se estimula cada vez mais o diálogo, você ter 
uma única ou um único pensamento, que é o pensamento marxista numa 
visão mais pura da formação profissional, esse é o grande, grande desafio. 
E o grande desafio dentro dessa situação também mais especificado é você 
entender que a direção do compromisso ela tá colada na bem compreensão 
do método. Então, que o marxismo, enquanto, pensamento marxiano, 
enquanto condução e o marxismo enquanto método, o materialismo 
histórico-dialético [...] é dialogo, apreensão, aplicação constante na 
realidade. Então a gente viver essas dinâmicas é o grande desafio da 
formação e é o grande desafio de fazer valer esse Projeto Ético-Político 
(Cidadania).  

 
 

Outro desafio se refere à manutenção da formação profissional 

hegemonicamente em acordo com o pensamento marxista em um contexto de 

negação de direitos coletivos. Desse modo, entende-se que a direção do 

compromisso com a classe trabalhadora está relacionada à apreensão do método 

materialismo histórico-dialético.            

Em sua análise sobre o governo Inácio Lula da Silva e o Projeto Ético-Político 

do Serviço Social, Braz (2004) afirma que as implicações da conjuntura sobre o 

projeto profissional podem ser entendidas através das dimensões constituintes de tal 

projeto, a partir das consequências expostas para o mesmo. Com relação à 

dimensão teórica (conhecimento teórico acumulado pela profissão), a 

desresponsabilidade do Estado no âmbito social e suas repercussões nas restrições 

orçamentárias podem afetar a profissão no que se refere à redução dos recursos 

públicos para a pesquisa social, além disso, a degradação das condições de 

trabalho dos docentes pode atingir a formação acadêmica, descomprometendo a 

qualificação profissional dos assistentes sociais.  

O autor continua analisando que a respeito da dimensão jurídico-política 

(conjunto de leis, resoluções, textos que direcionam o exercício profissional) podem 

ocorrer mudanças a partir da flexibilização das relações trabalhistas, fazendo surgir 

novas demandas sociais advindas das necessidades do capital em se reproduzir, o 
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que coloca em discussão para a profissão a reformulação de algumas atividades 

interventivas nas expressões da questão social. Aliado a isso, o autor aponta a 

retirada dos direitos conquistados na Constituição Federal de 1988, colocando em 

questão os princípios éticos e políticos do projeto já citados nesse texto.  

Sobre a dimensão político-organizativa (entidades representativas da 

profissão Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais de Serviço 

Social – CFESS/CRESS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social – ABEPSS, Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social – 

ENESSO), a intensificação dos problemas sociais, o aprofundamento da 

desigualdade social, gerados pelo atual estágio do capitalismo através das 

manifestações da política neoliberal na sociedade, afetam na organização política 

dos trabalhadores no que se refere à fragilização dessas organizações (ibidem, 

2004). 

Então, afirmar o atual Projeto Ético-Político na presente conjuntura 

antidemocrática de retirada e redução de direitos sociais é um desafio, o qual exige 

uma postura de resistência coletiva da categoria profissional em conjunto com outros 

profissionais que têm a mesma direção social.  Nessa direção, torna-se relevante as 

lutas travadas pelas entidades que representam os/as profissionais. Silva (2010, p. 

428) afirma que   

 
 

[...] a defesa radical do projeto ético político do Serviço Social, orientado por 
seus princípios e construído por seus sujeitos ao longo do último quartel do 
século XX, significa a afirmação da universidade pública, de qualidade, 
laica, gratuita e socialmente referenciada, fundada no ensino, na pesquisa e 
na extensão enquanto pilares básicos para produção de um conhecimento 
que tenha como compromisso a emancipação humana.  

 
 

Nessa linha de materialização e defesa do Projeto Ético-Político, tendo como 

um dos seus pilares a formação profissional, é fundamental destacar, conforme 

Abreu (2016, p. 240), que  

 
 

[...] as diretrizes curriculares/as, nas contradições da atual conjuntura, e 
suas expressões nas condições de desenvolvimento da formação 
profissional no âmbito da educação superior sob o neoliberalismo 
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encontram-se profundamente ameaçadas como um dos instrumentos do 
projeto ético-político profissional que, em sua totalidade, requisita a 
persistente e permanente luta na construção da resistência pela  
sustentação de seus fundamentos e reafirmação da direção social na 
perspectiva  emancipatória  da classe trabalhadora, no âmbito do avanço do 
conservadorismo na sociedade e na profissão.   
 
 

No ano 2006, a ABEPSS realizou uma pesquisa avaliativa sobre a 

implementação das Diretrizes Curriculares nas Unidades de Ensino do curso de 

Serviço Social no Brasil. Os resultados dessa pesquisa encontram-se na Revista 

Temporalis, Ano VII, n. 14 (jul./dez. 2007), da ABEPSS. Uma das entrevistadas 

analisa tal pesquisa:  

 
 
A gente lançou uma Revista Temporalis, com os resultados dessa pesquisa 
que mostra que a formação hoje ela tem muitos problemas, do ponto de 
vista da operacionalização das Diretrizes nas realidades locais, sobretudo 
pela ampliação do ensino privado que é uma realidade nacional de todos os 
cursos, não é uma dimensão só do Serviço Social [...]. Esse percentual hoje 
no Brasil de 70% do ensino privado, 30% de vagas públicas, no Serviço 
Social, ele chega a 90% no âmbito privado, 10% no âmbito público e isso 
faz toda a diferença pra que as Unidades de formação acadêmica consigam 
materializar os nossos princípios, as Diretrizes, o perfil que tá posto nas 
Diretrizes (Pluralismo).  

 
 

O processo de implementação das Diretrizes Curriculares é constituído como 

um movimento abrangente de resistência e, ao mesmo tempo, de embates em meio 

à luta por uma formação profissional que se baseia na teoria social de Marx e na 

tradição marxista, direcionada às lutas emancipatórias. Nessa linha de análise, a 

formação tem sua direção social e política com referência para as                                                     

“diretrizes contidas no currículo de 1982, nos códigos de ética de 1986 e 1993, bem 

como na lei que regulamenta a profissão/1993, e consubstancia-se na produção 

intelectual e na prática profissional da categoria sustentada na teoria crítica” 

(CARDOSO, 2007, p. 37).    

Com base na pesquisa da ABEPSS (2006), a formação profissional do 

Serviço Social apresentou problemas enfrentados acerca da operacionalização das 

Diretrizes, marcadas por desafios, principalmente devido à expansão do ensino 

privado. Nesse sentido, os dados obtidos através da pesquisa, no que se refere à 

caracterização das Instituições de Ensino Superior, revelaram “um predomínio de 
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Unidades de Ensino que integram o conceito de Universidade com natureza jurídica 

privada e que oferecem cursos exclusivamente noturnos ou em horários diurno e 

noturno” (AMARAL, 2007, p. 16).  

Em se tratando da quantidade de cursos do Serviço Social, dados do INEP 

(2013) 

 
 

apontam que estes já somam o equivalente a 314 cursos privados 
presenciais, com o equivalente a 59.972 matrículas; destas, 16.959 estão 
nas universidades e 31.845 nas faculdades. Constitui um crescimento 
espantoso, quando se observa que existem apenas 73 cursos públicos no 
Brasil de Serviço Social (MEDEIROS, 2016, p. 30).   

 
 

Reforçando essa lógica da privatização dos cursos, ocorre a elevação do 

ensino privado no Serviço Social, trazendo implicações para a formação e o 

exercício profissional, visualizando aspectos tecnicistas, policialescos, com um 

ensino focado no mercado e também produtivista. 

Em continuidade aos resultados da pesquisa da ABEPSS sobre a avaliação 

da operacionalização das Diretrizes Curriculares (2006), a entrevistada expõe:  

 
 

o que a gente sentiu na pesquisa são muitas dificuldades de conseguir 
operacionalizar o que tá posto num documento que é uma proposta 
excelente, mas que como a gente sabe a diferença entre as legislações, as 
normatizações e o cotidiano da vida social, ela é enorme porque 
ontologicamente na sociedade capitalista o que defende direitos, o que 
defende a perspectiva crítica é extremamente difícil de ser materializado, é 
obstacularizado pelas condições objetivas porque você tem um perfil de 
formação maravilhoso, mas, quando você chega na Universidade privada, 
você não tem (Pluralismo).  

 

 
Existe um reconhecimento coletivo de que as Diretrizes Curriculares (1996) 

são consideradas um avanço na formação profissional do Serviço Social.  Destaca-

se que essa questão também foi abordada pelas entrevistadas da pesquisa de 

campo.  Entretanto, a sua operacionalização e consolidação estão inseridas em um 

processo que envolve o desmonte da política pública de educação, com 

“flexibilização curricular que precisa ser enfrentada sem que se percam os 

conteúdos mais profundos que conforma a formação generalista que informa o 
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Serviço Social, à luz das diretrizes coletivamente construídas (MENDES; PRATES, 

2007, p. 180).    

Um dos princípios30 da formação profissional expresso nas Diretrizes 

Curriculares (1996) é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; porém, 

nas Universidades Privadas, a centralidade é o ensino, comprometendo as outras 

dimensões. Corroborando com esse pensamento, a entrevistada ainda elenca: 

 
 
tem nas Diretrizes, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
mas, você vai pra uma Universidade privada você não tem a possibilidade 
de ter extensão, nem de ter pesquisa. Os professores são horistas, são 
pagos pra dar quatro, cinco, seis disciplinas porque a prioridade é o ensino. 
Então você tem uma proposta curricular maravilhosa, mas, que isso não 
casa com a lógica da educação como mercadoria, que é uma lógica de 
vender um direito que é educação e lucrar com esse direito (Pluralismo). 

 
 

O trecho destaca sobre a não efetivação das dimensões da pesquisa e da 

extensão na Universidade privada. É valido afirmar também que na Universidade 

pública as dimensões de pesquisa e extensão apresentam fragilidades com relação 

à precariedade de recursos para pesquisa e extensão, conforme resultado da 

pesquisa, apontado por algumas entrevistadas sobre a realidade da UERN, por 

exemplo.  

Além disso, aborda sobre a precariedade das condições de trabalho dos/as 

professores/as, como a situação de horistas, com um acúmulo de trabalho dedicado 

                                                           
30

 São princípios que fundamentam a formação profissional: 1. 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; 2. 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; 3. Adoção de uma 
teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em suas dimensões de 
universalidade, particularidade e singularidade; 4. Superação da fragmentação de conteúdos na 
organização curricular, evitando-se a dispersão e a pulverização de disciplinas e outros componentes 
curriculares; 5. Estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como princípios 
formativos e condição central da formação profissional, e da relação teoria e realidade; 6. Padrões de 
desempenho e qualidade idênticos para cursos diurnos e noturnos, com máximo de quatro 
horas/aulas diárias de atividades nestes últimos; 7. Caráter interdisciplinar nas várias dimensões do 
projeto de formação profissional; 8. Indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e 
extensão; 9. Exercício do pluralismo como elemento próprio da natureza da vida acadêmica e 
profissional, impondo-se o necessário debate sobre as várias tendências teóricas, em luta pela 
direção social da formação profissional, que compõem a produção das ciências humanas e sociais; 
10. Ética como princípio formativo perpassando a formação curricular; 11. Indissociabilidade entre 
estágio e supervisão acadêmica e profissional (ABEPSS, 1996).  
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ao ensino, ministrando várias disciplinas. O que se apresenta é a precarização do 

trabalho docente, com a perda de direitos trabalhistas, a sobrecarga de atividades, 

entre outras questões que atingem as condições de trabalho e repercutem na 

qualidade do processo de formação profissional.  

A formação direcionada para o mercado não é compatível com a proposta das 

Diretrizes Curriculares. O processo formativo precisa ir além do ensino, abrangendo 

pesquisa e extensão, perpassando a dimensão investigativa como requisição 

profissional imprescindível ao trabalho do/a Assistente Social. Nessa direção, 

Cardoso (1996, p. 45) traz que  

 
 
a pesquisa emerge, assim, menos enquanto um conteúdo curricular e mais 
como uma perspectiva formativa. Não se trata de propor a extinção da 
matéria „pesquisa‟ do currículo mínimo, mas, sim de demarcar que uma 
proposta investigativa pressupõe um recorte horizontal ao longo de um 
currículo, que a dimensão investigativa deve recortar toda a formação 
profissional, enquanto síntese dos núcleos de formação.  

 
 

A entrevistada finaliza suas análises sobre a pesquisa da ABEPSS, 

considerando que são muitas dificuldades para pensar a formação profissional do 

Serviço Social na atualidade, na sociabilidade capitalista. Analisa o ensino à 

distância como uma realidade ainda mais precarizada no âmbito da educação 

privada, acrescentando a ausência da pesquisa e extensão, além de fragilidades no 

ensino e também na realização do estágio supervisionado:  

 
 

portanto o que a gente notou nessa pesquisa da ABEPSS são inúmeras 
dificuldades de pensar hoje essa formação que vai  na contramão dessa 
lógica perversa da sociedade capitalista e vai na contramão porque quer 
formar profissionais críticos a essa sociabilidade com projeto com direção 
anticapitalista clara de ser materializada, sobretudo pela contrarreforma do 
Ensino Superior  que tem uma imensa maioria de cursos de Graduação em 
Serviço Social privados. Hoje numa realidade muito pior, muito mais 
perversa com a ampliação do ensino à distância, que aí é a radicalização da 
precarização da ausência de qualidade pra formação e da negação das 
Diretrizes Curriculares. Porque aí, nem ensino vai ter e eu estou pegando 
uma dimensão do tripé que a Universidade tem que ter (ensino, pesquisa e 
extensão), mas que também é uma questão que a gente coloca nas 
Diretrizes [...]. A gente discute o ensino a distância é pior do que o ensino 
privado presencial porque além de não ter pesquisa e extensão, do estágio 
ser completamente feito em situações totalmente irregulares, ele mal tem 
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ensino. É um ensino sem professor, com tutores mediados pela tecnologia, 
com tutores que muitas vezes não tem formação na área (Pluralismo).  

 
 

A partir do exposto, a formação profissional defendida no projeto Ético-Político 

é contrária à lógica capitalista inserida no universo de venda e compra, pois busca 

formar profissionais críticos à essa sociedade do capital. Sendo assim, a ampliação 

do privado, principalmente o EaD, acarreta riscos para o processo formativo de 

qualidade.  

Em se tratando da modalidade de ensino à distância, é mister relatar que “há 

um posicionamento coletivo, representado pelas entidades da categoria de 

assistentes sociais, que questiona o uso da modalidade de EaD para formação de 

graduação em serviço social” (CFESS, 2014, p. 20). Tal modalidade é um negócio 

lucrativo para o mercado, economicamente exige poucos “investimentos”, sem 

necessidade de contratar muitos docentes, com a contratação de tutores que, na 

maioria das vezes, têm vínculos de trabalho precários, incluindo baixos salários.  

Durante a realização das entrevistas, a maioria das professoras analisa sobre 

o EaD enquanto um desafio para formação profissional.  

Complementando o debate acima, uma entrevistada considera: 

 
 

um desafio grande que a gente vem enfrentado nos últimos anos é a EaD, 
ensino a distância que nos coloca sob grandes riscos, por formação 
aligeirada, precarizada e muitas vezes, pra não correr o risco de não passar 
por cima de algumas possíveis exceções, [...] uma formação que se resume 
ao ensino e em grande medida muito desqualificada. Pelo que a gente tem 
de relatos de estudantes que estudam manuais, estudantes que não 
conhecem autores, autoras clássicas do Serviço Social. Então, é um risco 
da gente ter aí um grande corpo porque é gigantesco, a gente mais que 
triplicou o número de Assistentes Sociais dessintonizados com o Projeto 
Ético-Político. Isso nos coloca um desafio político muito grande. Tem vários 
tipos de EaD, você tem EaD inclusive, em Universidades privadas é 
majoritário, mas, há também tentativas de Universidades públicas 
(Liberdade). 

 
 

Reafirmando o posicionamento acima, a formação profissional, via EaD, 

contribuirá para a formação de um “novo” perfil profissional, contrário ao que 

preconiza as Diretrizes Curriculares e o Projeto Ético-Político da Profissão. A 

formação na modalidade à distância também é uma realidade na Universidade 
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pública, conforme elencado pela entrevistada. Na UERN, por exemplo, existe a 

Diretoria de Educação à Distância (DEaD)31, com objetivo básico de “assessorar os 

Departamentos Acadêmicos e as Pró-Reitorias de Ensino, Extensão e Pesquisa e 

Pós-Graduação na elaboração, desenvolvimento e execução de cursos ofertados na 

modalidade de ensino a distância” (http://dead.uern.br/nead-na-uern/).  

A entrevistada que analisou a pesquisa da ABEPSS, anteriormente citada, 

também realizou considerações críticas sobre a EaD:   

 
 
então, a gente ver com muita preocupação hoje a formação profissional do 
Serviço Social no Brasil devido essa situação da política educacional que 
pra atender aos ditames aí do Banco Mundial quer colocar 25% da 
juventude no Ensino Superior e o Brasil só tem 12%, 13%. E aí coloca 
essas modalidades que não garantem a qualidade como EaD, abrem 
indiscriminadamente pra aumentar o número dessa juventude. Antes a 
gente tava só nessa luta, dando a cara pra bater, com campanha como  a 
gente fez “Educação não é fest food”, o CFESS, ABEPSS e ENESSO. Hoje 
como a EaD tá chegando em outras profissões da saúde, como a 
enfermagem, tá um movimento em todas as profissões da saúde com uma 
posição contrária ao EaD, dizendo que ele não garante a qualidade de uma 
formação de graduação. E aí isso é mais uma força na luta contra essa 
modalidade. Mas, hoje é muito difícil reverter esse quadro, porque como diz 
o Roberto Leer é uma contrarreforma que hoje é feita não só pela classe 
burguesa, mas com a participação de segmentos da própria classe 
trabalhadora e a expressão dos governos do PT.  Que foi no governo do 
Lula que ele abriu de fato essa dimensão do ensino a distância. 
Contraditoriamente no governo que poderia atender a dimensão dessas 
classes, pelo contrário, a gente teve a intensificação da contrarreforma e a 
adesão da política educacional completamente em sintonia com os 
organismos internacionais, o que é muito triste (Pluralismo).  

  
 

A entrevistada aborda inicialmente sobre as metas da política educacional em 

inserir a juventude no Ensino Superior para atender os ditames do Banco Mundial. 

Sendo assim, utiliza-se da lógica do EaD, devido as “facilidades” para o mercado, a 

partir da intensificação da contrarreforma da educação no governo Lula. Essa 

contrarreforma é um processo abrangente de desqualificação da educação que 

envolve não somente a classe dominante, mas segmentos da classe trabalhadora, 

intensificando esse processo no governo do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Contraditoriamente, a política de educação deve ser acessível para a população 

como um direito e não como produto de mercado.  

                                                           
31

 Regulamentado pela Portaria Nº 1896/2001-GR/UERN. 

http://dead.uern.br/nead-na-uern/
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 Nesse contexto, o Serviço Social apresenta resistências coletivas aos 

ataques a política de educação. A entrevistada destaca então, sobre a Campanha 

“Educação não é fast-food: diga não para a graduação à distância em Serviço 

Social”, lançada em 2011, como estratégia de luta. De acordo com o CFESS (2011), 

os cursos EaD “são direcionados para os interesses de mercado, não asseguram os 

compromissos e princípios da educação superior como direito de todos/as e como 

dever do Estado”. É importante frisar, conforme comentado, que outras profissões 

da saúde também estão com um movimento contrário ao EaD.   

Nessa direção, a entrevistada continua analisando sobre alguns instrumentos 

de resistências a essa modalidade de ensino, construídos coletivamente pelas 

entidades profissionais, como estratégias de luta para fortalecer a formação 

profissional defendida pela ABEPSS:   

 
 
a gente criou muitas normatizações pra garantir sobretudo a questão do 
estágio, como a Resolução 533 pra que a EaD não burlasse isso [...], 
inclusive solicitando a declaração de estágio no ato da inscrição dos 
CRESS pra  a gente tentar pegar as irregularidades do EaD nesse âmbito. 
No início do EaD tinha tipo um supervisor acadêmico pra 500 estudantes e 
aí a gente nota que essa é a maior dificuldade hoje pra nossa formação, 
não só pra formação, mas, pra defesa do nosso Projeto Profissional. Essa 
ampliação totalmente sem controle do MEC. Porque eles vêm aqui fazer a 
avaliação dos nossos cursos, mas, eles não vão fazer avaliação em EaD 
não, que funciona em cima de garagem mecânica, funciona em qualquer 
sala, sem a menor condição. Eles vêm aqui pra dizer que a gente não tem 
uma biblioteca, pra dizer isso e aquilo, mas, eles não fazem nenhum tipo de 
fiscalização nos cursos de educação à distância. Então, isso aí tá solto, sem 
controle do Estado. A gente disse isso várias vezes no Ministério da 
Educação, nas audiências que a gente tinha e negando completamente o 
Projeto de Formação da nossa área. Tanto que nós, nós que eu digo a 
ABEPSS, nossa entidade da formação, no seu Estatuto aprovou que curso 
de Serviço Social na modalidade à distância não se filia a Abepss. Por quê? 
Porque descumpre completamente as Diretrizes Curriculares que é o 
documento que a ABEPSS construiu pra defesa do Projeto de Formação. 
Então [...], pra se filiar a ABEPSS você tem que ter concordância com o 
Projeto de Formação da ABEPSS. [...] Então, essa é uma grande ameaça a 
direção social do nosso projeto porque vem formando profissionais 
completamente fora do perfil que essa profissão defende pra sua formação 
(Pluralismo). 

 
 

Nesse processo de embates, a entrevistada cita a aprovação da Resolução 

do CFESS, nº. 533, de 29/09/2008, que regulamenta a supervisão direta de estágio 

supervisionado no Serviço Social, considerada um avanço significativo para o 
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fortalecimento da formação profissional com qualidade. A elaboração dessa 

normativa foi justificada, dentre outros aspectos, devido  

 
 

a necessidade de normatizar a relação direta, sistemática e contínua entre 
as Instituições de Ensino Superior, as instituições campos de estágio e os 
Conselhos Regionais de Serviço Social, na busca da indissociabilidade 
entre formação e exercício profissional (Resolução CFESS n 533 de 
29/09/2008).  

 
 

A entrevistada analisa ainda sobre os aspectos da formação nesse processo, 

expondo sobre as condições precárias que funcionam alguns cursos na modalidade 

à distância, assim como criticando a postura do MEC com relação à ampliação 

desenfreada desses cursos e sem supervisão. Em seguida, expõe que esses cursos 

de EaD não podem se filiar a ABEPSS, conforme o seu estatuto, porque negam o 

que preconiza as Diretrizes Curriculares (1996). Essas questões expostas são 

consideradas ameaças para a formação do perfil profissional defendido nas 

Diretrizes Curriculares.  

Uma das fragilidades relacionadas à formação mencionada acima refere-se à 

questão das dificuldades na implementação do estágio supervisionado, por exemplo: 

estágio que não possui supervisão direta do/a Assistente Social; Assistentes Sociais 

voluntários/as exercendo a supervisão de campo; contratação de profissionais 

destinados somente para supervisão de campo (CFESS, 2014). Ao considerarmos 

que o processo de estágio possibilita ao/a estudante realizar articulação dos 

conteúdos ministrados nas disciplinas com a realidade institucional e profissional, a 

formação com fragilidades nesse âmbito compromete o exercício profissional em 

consonância com Projeto Ético-Político.   

As Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social (1996) apontam o 

estágio supervisionado como uma atividade curricular obrigatória que objetiva 

capacitar o/a discente para o exercício profissional, a partir de sua inserção em 

espaços ocupacionais nos âmbitos público e privado.     

No que se refere ao estágio, umas das entrevistadas avalia sobre a 

elaboração da Política Nacional de Estágio:      
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Mas recentemente, considero um avanço também que a gente teve no 
âmbito do estágio, que é um processo fundamental na formação 
profissional, que foi a construção da Política Nacional de Estágio, que 
inclusive [...] mobilizou muitas Unidades de formação profissional na 
discussão do estágio, na qualidade do estágio e de como as Unidades de 
formação vem implementando esse processo. Então, eu penso que a gente 
vem tendo avanços nesse sentido (Democracia).   

 
 

A Política Nacional de Estágio foi elaborada a partir de um debate coletivo, 

iniciando-se com o lançamento, em maio de 2009, do documento-base que 

subsidiou esse debate ocorrido em todo o país, em eventos realizados entre os 

meses de maio e outubro do corrente ano que discutiram o referido documento e 

encaminharam propostas para a versão final da PNE. Essas contribuições foram 

debatidas nas seis oficinas regionais de graduação da ABEPSS. Esse processo 

coletivo de debates demonstra o caráter mobilizador e estratégico da PNE na defesa 

do projeto de formação profissional e instrumento de luta contra a precarização do 

ensino superior (ABEPSS, 2010). 

Em consonância com a discussão sobre a precarização do ensino superior, a 

entrevistada pontua sobre a relação do EaD com o trabalho profissional, citando, 

inclusive, a política de assistência social:  

 
 

[O] EAD vai ampliar o número de profissionais e isso vai gerar um 
rebaixamento salarial, infelizmente, porque essa é a lógica do capital. O 
perfil da formação aligeirada e massificada, sem qualidade do EaD [...] é 
muito propício pra o capital na sua lógica de política, por exemplo, da 
assistência que há um retorno, inclusive do primeiro damismo, das pessoas 
que sempre quiseram ser Assistentes Sociais, mas, não conseguiu. Aí hoje, 
fazem curso EaD, batem no peito e diz, agora eu sou Assistente Social e 
que eu vou agora puder assumir como primeira dama, a Secretaria; eu vou 
agora puder exercer de uma forma precarizada; eu vou agora puder [...] pra 
o pregão pra vender minha força de trabalho da forma mais absurda 
possível porque eu vou ganhar de outros que não querem se submeter a 
isso. [...] Então, essa é uma lógica perversa. E a formação, ela é hoje uma 
das, dito por vários textos, pelo Zé Paulo, Marcelo, a Beth Mota, um texto 
que eu fiz também na Inscrita, todos esses textos da Inscrita que debateram 
a possível crise do Projeto Profissional colocam a maior ameaça no âmbito 
da formação a esse projeto, justamente na ampliação dessa modalidade de 
ensino a distância e na repercussão disso pra qualidade da formação e 
também pra o trabalho precarizado e pra ampliação dessa precarização. A 
Mara Jales fez uma tese agora da situação do trabalho na assistência no 
Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte e ela mostra essa 
extrema precarização (Pluralismo). 
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Com a ampliação do EAD, a perspectiva é de aumentar o número de 

Assistentes Sociais. De acordo com o Censo do Ensino Superior de 2009, o curso 

de serviço social já ocupava o 3º lugar em maior número de matrículas na 

modalidade de EaD (CFESS, 2014). Essa expansão atinge diretamente a formação 

profissional, sem a devida qualificação, verificando-se aspectos relacionados à 

precarização do trabalho, como o rebaixamento salarial, através, por exemplo, do 

Pregão Presencial para pessoas físicas. O referido processo de contratação ocorre a 

partir da apresentação de propostas de preços da venda de sua força de trabalho, 

em que o/a trabalhador/a “selecionado” é aquele/aquela que apresentar a proposta 

de salário em menor valor. Esse processo é de extrema precarização dos vínculos 

trabalhistas e que não considera a qualificação do/a profissional. Além disso, ocorre 

a sobrecarga de trabalho e um aumento do desemprego na categoria profissional. 

Com a implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o 

aumento dos programas de combate à miséria ocorreu a ampliação no mercado de 

trabalho do/a Assistente Social. Esse processo contribuiu para a expansão dos 

cursos de Serviço Social à distância, na direção da formação de um profissional 

adequado, conforme o mercado, para operacionalizar as políticas sociais 

assistencialistas, focalizadas, desvinculadas de direitos sociais. Nesse sentido, 

esses cursos têm atraído outros profissionais na área de serviços, primeiras-damas, 

agentes comunitários de saúde, técnicos/as de enfermagem. Alguns desses 

trabalhadores com a visão de que já realizam atividades da profissão e faltando 

apenas um diploma recorrem a esses cursos aligeirados.  

Uma tendência apontada por Guerra (2016) é a desespecialização da 

profissão. Tal aspecto é apresentado a partir da não especificidade das atribuições 

profissionais; a incorporação de “tarefas” que outros profissionais não realizam; a 

polivalência. Na Assistência Social, por exemplo, algumas normatizações colocam 

o/a Assistente Social como Técnico de Nível Superior, apontando funções 

semelhantes de outro/outra profissional, como o/a psicólogo/a.  

A entrevistada ainda expressa que, em textos da Revista Inscrita n.10, ano 

2007, que debateram a possível crise do Projeto Profissional, autores citados 

consideram a maior ameaça a esse projeto no âmbito da formação devido a 
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ampliação da EaD e sua repercussão na qualidade da formação e também para o 

trabalho precarizado.  

Um dos autores mencionados pela entrevistada debate:  

 
 
a rápida modificação do perfil dos assistentes sociais no Brasil repercute no 
projeto ético-político em dois planos. Primeiro no âmbito do exercício 
profissional que, quando desqualificado, vulnerabiliza a imagem da 
profissão no sentido de sua desvalorização na sociedade, além de já 
pressionar para baixo as já desfavoráveis condições salariais. Noutro plano, 
pode-se dizer que esse mesmo perfil – produzido por uma formação 
profissional pouco qualificada, em ambientes nada acadêmicos, 
despolitizados, que não propiciam uma necessária vivência universitária aos 
estudantes (vivência absolutamente inviável aos cursos de graduação à 
distância) – tende a dificultar a formação de novos quadros teóricos e 
políticos para o projeto profissional (BRAZ, 2007, p. 9).   

   
 

A defesa do Projeto Ético-Político está relacionada também à formação de um 

perfil profissional com competências técnica, ética, teórica, a partir de uma 

graduação com qualidade. Sendo assim, reafirma-se que a modalidade de ensino à 

distância compromete o fortalecimento do Projeto Profissional.    

Sobre os avanços nesse processo de lutas, a entrevistada descreve 

documentos, elaborados pelo CFESS, que discutem criticamente sobre o EaD:  

 
 

nós temos três documentos importantes no CFESS, dois e o terceiro está 
em construção, que é o Incompatibilidade entre Graduação à Distância e 
Serviço Social volume I e volume II que tão no site do CFESS e o volume III 
tá sendo construído. O volume I e o volume II mostra uma série de 
irregularidades que os CRESS detectaram na fiscalização desses cursos. O 
III vai analisar (que tá em construção) o material didático desses cursos; 
que geralmente são apostilas que resumem o Marxismo em uma página, 
que chama o José Paulo Netto de “José Paiva Netto”, aquele da LBA; que a 
gente encontra erros grosseiros do que a gente vem arduamente tentando 
construir de qualidade no processo de construção do Serviço Social e nos 
cursos que a gente vem ministrando. Então eu diria que os avanços eles 
são importantes com esses documentos, nesse perfil, nessa construção, na 
nossa organização, na ABEPSS, nas nossas oficinas. Nos ENPESS tem 
cada vez mais inscrito trabalhos, aumentado o número de publicações, 
aumentado as discussões de formação, na pesquisa que a gente das  
Diretrizes Curriculares.  Ao mesmo tempo isso, do ponto de vista da nossa 
organização e discussão coletiva, do nosso esforço pra materializar uma 
formação de qualidade (Pluralismo). 
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A partir do exposto, consideram-se relevantes as publicações dos 

documentos referenciados no sentido de discutir criticamente sobre a realidade dos 

cursos de EaD. Desse modo, são instrumentos que analisam e ao mesmo 

denunciam a formação no EaD. O Volume I do documento Sobre a 

Incompatibilidade entre Graduação à Distância e Serviço Social “demonstra o 

descompromisso das instituições de ensino e do Ministério da Educação com a 

educação de qualidade enquanto direito social” (CFESS, 2014, p. 7).  

O Volume II expõe e analisa dados relacionados  

 
 

a omissão e ineficiência do poder público nas ações de regulação estatal, 
haja vista as inúmeras situações e irregularidades que envolvem a formação 
do/a assistente social, inclusive as relativas à supervisão direta de estágio, 
documentados nas ações de fiscalização dos Conselhos (Ibidem, 2014, p. 
12). 

 
 

Nesse contexto de desafios da formação profissional, uma entrevistada 

debate sobre a necessidade de   

 
 

[...] pensar também os desafios na intervenção profissional e os desafios, 
inclusive políticos de articulação com outros sujeitos coletivos que possam 
fortalecer as nossas condições de trabalho tanto do ponto de vista como 
participes da classe trabalhadora, enquanto todos os rebatimentos do 
processo de precarização hoje no mundo do trabalho, como falta de 
concurso público. [...] Os poucos concursos [...] que dá uma outra condição 
pra o exercício da nossa relativa autonomia. Que é muito diferente de uma 
Assistente Social que [...] é terceirizada, que é contrato temporário, que é 
cargo de confiança (né); a gente sabe que esse é um desafio muito grande. 
Então, essa sintonia entre formação profissional e exercício profissional na 
intervenção é também muito desafiadora e a gente precisa começar a 
pensar nisso desde o primeiro período, não é só depois que a gente se 
forma. Vejo no estágio [que] isso ganha uma grande relevância porque é 
quando pela primeira vez os estudantes vão entrar em campo e perceber a 
realidade mais diretamente, não em nível de análises mais abstratas, então 
de como essa análise abstrata ela se coloca no real e como que a gente 
intervém nesse real. Então, eu acho de pensar uma política de estágio é 
fundamental e o estímulo pra que esses profissionais ao saírem da 
Universidade permaneceram em constante contato com as entidades da 
categoria. Eu acho que isso é uma forma de resistência coletiva e que nos 
ajuda aos enfrentamentos nos mais diferentes espaços sócio-ocupacionais. 
Essa sintonia com o conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e a própria 
ENESSO e por sua vez essas categorias também junto aos Movimentos 
Sociais e mais no próprio ambiente de trabalho a gente tem que tentar 
também forjar espaços de fomentar, fortalecer lutas, organização política 
dos diferentes sujeitos que a gente lida diretamente, seja via desde 
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conselhos, associações de moradores, grupos de mulheres, grupos de 
jovens e mesmo Movimentos Sociais, eu acho que é por aí (Liberdade). 

 
 

A fala exposta retrata sobre várias questões desafiadoras para a profissão, 

direcionadas aos aspectos de cunho interventivo e político compreendidos de forma 

relacionada. Aborda sobre a articulação profissional com outros sujeitos coletivos no 

sentido de fortalecer as condições de trabalho, analisando que sofrem os 

desdobramentos do processo de precarização e são classe trabalhadora. Nessa 

linha, aponta sobre poucos concursos públicos, o que afeta ainda mais as condições 

de trabalho, inclusive a autonomia daqueles/as Assistentes Sociais que não 

possuem um vínculo estável.  

Desse modo, encontramos no Código de Ética do/a Assistente Social a 

“articulação com os movimentos e outras categorias profissionais que partilhem dos 

princípios deste Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as” (CFESS, 2012, 

p. 24).  

Com base no exposto pela entrevistada, é necessário considerar sobre a 

articulação entre formação e intervenção profissional, no sentido de que a formação 

teórico-metodológica, ético-política direcione para análise e intervenção na 

realidade. Concorda-se sobre a questão de pensar estratégias de estímulo para que 

os/as profissionais, ao saírem da academia, continuem em contato com as entidades 

da categoria e outros sujeitos coletivos, como Movimentos Sociais, Conselhos, 

Associações e grupos construídos. Isso, inclusive, é apontado pela entrevista como 

forma de resistência coletiva.  

Na direção exposta, analisar e compreender a relação teoria e prática como 

algo indissociável é um desafio para o Serviço Social. Essa relação apresenta-se, 

pela categoria profissional, por vezes, como “na prática, a teoria é outra” e até como 

se a experiência profissional fosse suficiente para intervir na realidade. Santos 

(2016, p. 281) pondera que o 

 
 

conhecimento teórico que nos permite ler, compreender, analisar teorizar o 
Serviço Social, bem como a dinâmica da sociedade brasileira, os 
movimentos sociais, as classes sociais, a política social, ou seja, os 
elementos envolvidos no fazer profissional que nos possibilitam responder 
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com competência às demandas da população que solicita os serviços 
sociais.  

 
 

É notória uma distância entre a teoria crítica na fala de alguns/algumas 

profissionais e a sua interpretação na realidade social, assim como a elaboração de 

respostas profissionais com base no conhecimento teórico32. Sendo assim, alguns 

profissionais realizam intervenções imediatistas, superficiais, com pressuposto de 

que na prática essa teoria não se efetiva. Atualmente essa tendência é reforçada 

principalmente no processo de formação profissional, com a expansão do EaD33.  

A partir das questões analisadas sobre a formação profissional, uma 

entrevistada aborda que             

 
 

[...] os grandes avanços é você ter uma formação profissional com uma 
única direção no país todo, aí o papel da ABEPSS [...] que [é] a 
consolidação desse Projeto ético-político, técnico-operativo [...] e teórico-
metodológico formatado nesse compromisso com as camadas populares 
[...] tem uma grande direção que é a direção da Associação Brasileira de 
Ensino Pesquisa em Serviço Social [...]. Então, [...] o grande avanço é você 
ter uma condução, uma direção, um foco, esse pra mim se constitui o 
grande avanço, porque as formas de você operacionalizar as discussões 
dessa escolha elas podem ser diferenciadas pelos sujeitos que aplicam, 
mas, você tem nos projetos políticos pedagógicos de formação um mesmo 
rumo. O desafio está aí, em garantir que esse rumo escolhido de formação 
identificada com esses setores realmente tenha abrangência de todas as 
escolas de Serviço Social do Brasil e quando você fala de todas as escolas, 
você fala das escolas públicas e das escolas privadas, e você fala também 
do ensino presencial e do ensino a distância. Então, o grande desafio é 
fazer valer, materializar, essa ideia, essa condução da formação profissional 
(Cidadania). 

 
 
Em consideração à fala acima, a direção social da formação profissional 

elaborada nacional e coletivamente, através das Diretrizes Curriculares (1996), é um 

avanço nesse processo formativo, possibilitando um norte para a construção dos 

Projetos Pedagógicos das IES. Ao mesmo tempo, é colocado o desafio de garantir a 

abrangência para todos os cursos de Serviço Social nacionalmente, materializando a 

condução da formação profissional sustentada pelo Projeto Ético-Político.   

                                                           
32

 Situações identificadas em algumas experiências profissionais.  
33

 Esse processo é identificado não somente na formação do EaD, mas, pode ocorrer também na 

modalidade presencial privada.   
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Durante a trajetória da ABESS/ABEPSS, Yasbek (2016, p. 38) destaca que  

 
 
o acumulo na formação profissional e o avanço nesta formação, seja no 
âmbito da Graduação, seja da Pós-Graduação em Serviço Social, com 
expressiva e densa produção intelectual, a ampliação e qualificação dos 
periódicos na área de Serviço Social; a vasta literatura que expressa 
pluralidade de concepções teórico-metodológicas, ideopolíticas e 
profissionais. As resistências e lutas devem ser comuns e articuladas no 
campo da graduação/pós-graduação para o fortalecimento da formação 
profissional e resistência à tendência dominante da política de educação. 

 
 

No decorrer deste tópico foram abordadas análises relacionadas ao acúmulo 

da formação profissional, abordando aspectos referentes às ameaças e resistências 

da categoria profissional e de suas entidades representativas (CFESS/CRESS, 

ABEPSS e ENESSO) nesse processo em cenários adversos. Amaral (2007, p. 28) 

aborda, a partir da pesquisa realizada pela ABEPSS (2006), sobre 

 
 
a necessidade de avançar nas lutas e articular resistências, ou seja, que a 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social consiga 
mobilizar e articular as Unidades de Ensino em torno de uma agenda que 
reafirme as Diretrizes Curriculares, construídas pela ABEPSS e rechace as 
iniciativas para reconfigurá-las no bojo do REUNI, denunciando os 
mecanismos de expansão desordenada do ensino privado e mercantilista e 
também a massificação  do ensino à distância. 

 
 

A autora continua analisando que a conjuntura e a correlação de forças 

impõem que essa mobilização aconteça de forma articulada com outras lutas, 

citando, por exemplo, aquelas realizadas pelo Sindicato Nacional dos Docentes 

(ANDES), pelo Movimento Estudantil, especificando o do Serviço Social “pelo 

conjunto CFESS/CRESS e por outros movimentos que se mobilizam em defesa de 

uma universidade pública, laica, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada” 

(ibidem, 2016, p. 28). 

Nesse processo de discussão, materialização e avaliação das Diretrizes 

Curriculares (1996), principalmente devido às mudanças conjunturais, remete-se à 

realidade da Faculdade de Serviço Social (FASSO), da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte, apontando que a referida Faculdade, seguindo a direção social 

da ABEPSS, construiu coletivamente o  
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Projeto Pedagógico do curso, que se inicia em 2001 e em 2010 ele é 
revisado, implementado um Projeto de Formação Profissional já 
incorporando algumas temáticas que foram surgindo. Mas, também 
revisando a partir das dificuldades que os estudantes também vinham 
apontando nesse Projeto de Formação profissional e as docentes 
(Democracia). 

 
 

Nessa perspectiva, os capítulos seguintes tratam sobre a formação 

profissional na FASSO, debatendo aspectos do Projeto Pedagógico, bem como 

sobre os avanços e desafios desse processo formativo. 
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3 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL NA FACULDADE DE 
SERVIÇO SOCIAL (FASSO) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE (UERN) 
 

A partir da análise sobre o Serviço Social em nível nacional, este item objetiva 

discutir sobre a formação profissional, especificamente na Faculdade de Serviço 

Social (FASSO), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), tendo 

como base a pesquisa de campo e o Projeto Pedagógico da FASSO, do ano de 

2013. Assim, realizamos uma breve apresentação sobre o município de Mossoró, 

em virtude da localização do Campus Central da UERN e também da FASSO. 

Abordamos, em linhas gerais, acerca de aspectos históricos e atuais da UERN. Em 

seguida, apontamos momentos relevantes na história da FASSO, assim como no 

que se refere à contribuição da Faculdade para avanços da profissão em nível local, 

regional e nacional. Posteriormente, analisamos sobre alguns pontos do Projeto 

Pedagógico do Curso de Serviço Social da UERN.    

 

3.1 Breve apresentação sobre o município de Mossoró e a relação da UERN e 
FASSO 

 

O município de Mossoró teve os índios “Monxorós” como seus primeiros 

habitantes. Segundo estudos do pesquisador potiguar Câmara Cascudo, as 

primeiras penetrações na área que hoje é localizada o município de Mossoró teriam 

ocorrido por volta do ano de 1600. Entretanto, o município foi elevado à condição de 

cidade, com a denominação de Mossoró, pela Lei Provincial nº 620, de 09 de 

novembro de 187034.     

De acordo com o Censo do IBGE (2010), o município tem uma população de 

259.815 habitantes e sua densidade demográfica é de 123.76 habitantes por 

quilômetro quadrado. Distante a 278 km da capital do estado, Natal, Mossoró 

pertence à mesorregião Oeste Potiguar e é considerada a segunda maior cidade do 

estado do Rio Grande do Norte.   

Quanto ao clima, a pesquisa desenvolvida pela equipe do Idema, em 2008, 

constatou ser muito quente e semiárido. O período chuvoso vai dos meses de 
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 Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico>. Acesso em: 26/04/2017. 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico
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fevereiro a abril. Em média, a temperatura é de 27,4 °C, atingindo 36,0 °C e 21,0 °C, 

máxima e mínima, respectivamente. Nossa umidade relativa foi verificada em 70%35. 

Mossoró é um município com potencial turístico e econômico, com uma base 

produtiva diversificada, destacando-se 

 
 

pelo turismo, agropecuária (fruticultura irrigada, melão, manga e melancia, 
cajucultura, caprino e ovinocultura, apicultura, culturas alimentares: milho e 
feijão, pecuária leiteira e de corte), indústria (cimento, minerais metálicos, 
movelaria, papel e papelão, indústria química, vestuário, calçados, tecidos, 
produtos alimentícios: beneficiamento de castanha de caju e frutas; rações, 
indústria mecânica, cerâmica fina, indústria salina), recursos minerais 
(petróleo, gás, calcário, água mineral) e comércio (varejista, atacadista, 
supermercados) (MEDEIROS, 2016, p. 166). 

 
 

Em se tratando de trabalho, dados de 2010, do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM), apontam que das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais, 5,67% trabalhavam no setor agropecuário; 4,50% na indústria 

extrativa; 8,52% na indústria de transformação; 9,78% no setor de construção; 

0,76% nos setores de utilidade pública; 19,72% no comércio e 43,71% no setor de 

serviços36. Com base nesses dados, observa-se uma predominância na inserção de 

trabalhadores/as da faixa etária mencionada no setor de serviços.  

Além dos aspectos apresentados, é interessante considerar que Mossoró 

possui uma rede de serviços públicos e um considerável aumento de serviços 

privados, com destaque para as áreas de saúde e educação. Essa questão 

relaciona-se ao processo de privatização e mercantilização dos serviços como 

estratégia da ofensiva neoliberal que ocorre não somente em municípios do Rio 

Grande do Norte, mas em todo Brasil.   

Segundo Medeiros (2016, p. 164-165),  

 
 
a dinâmica de desenvolvimento capitalista nos municípios potiguares se 
apresenta de modo diferenciado e desigual. Compreender a dinâmica 
produtiva, social e política destas localidades é relevante para o 

                                                           
35

 Disponível em: <http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro/geografia/>. Acesso em: 
26/04/2017. 
36

 Disponível em: <http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro/economia>. Acesso em 
26/04/2017.  
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entendimento de como se legitima a racionalidade econômica e técnica do 
capital. Daí a relevância de uma política regional em que não apenas a 
assistência social tenha centralidade na resolução das problemáticas 
sociorregionais, mas também que se articulem as políticas de educação e 
trabalho, focando nos condicionantes geradores da desigualdade nas 
regiões de desenvolvimento, a fim de que as respostas ofertadas sejam 
capazes de minimizar tais questões.  

 
 

Sendo assim, o processo de desenvolvimento do capital nas regiões 

potiguares envolve aspectos econômicos, sociais e políticos, os quais se relacionam 

com a execução de serviços no sentido de darem respostas a problemas locais e 

regionais, o que inclui, além da política de assistência social, outras políticas, como 

por exemplo, a educação e o trabalho, citados pela autora.    

Considerando o aspecto econômico, os municípios potiguares concentram o 

setor de serviços como o impulsionador do seu desenvolvimento, mesmo com 

significativa participação dos setores industrial e agropecuário, os quais “nos últimos 

anos, vêm crescendo com a participação do setor público, através das políticas 

sociais e do processo de interiorização do ensino superior” (ibidem, 2016, p.168). 

O processo de interiorização do Ensino Superior é uma estratégia do capital, 

com significativa participação do Estado, constituindo, assim, uma diretriz da política 

pública, promovida pela descentralização, mediante seu “cunho político-jurídico de 

transferência de recursos, decisões políticas, responsabilização pelo 

desenvolvimento econômico e social, além da criação de medidas e estratégias que 

permitam efetivar a mobilidade do capital no interior” (Ibidem, 2016, p. 129). A 

expansão regional das IES‟s propõe a geração de uma força de trabalho nas 

localidades, além de contribuir com dinamização de setores econômicos dos 

municípios.   

O município de Mossoró dispõe de vários estabelecimentos de Ensino 

Superior e formação técnica no âmbito privado e no setor público. É interessante 

destacar que nesse contexto de ampliação e interiorização das IES‟s privadas, a 

UERN é uma Universidade pública de referência para a região e estado, 

contribuindo com o desenvolvimento social, econômico, político e cultural da região, 

através de um conjunto de cursos de Graduação e Pós-Graduação.   
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3.2 A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN): aspectos gerais 
 

A UERN é inicialmente denominada de Universidade Regional do Rio Grande 

do Norte – URRN, criada em 28 de setembro de 1968, em Mossoró, Rio Grande do 

Norte, pela Lei Municipal nº 20/68, com autorização para funcionamento através do 

Decreto Estadual nº 5.025, de 14 de novembro de 1968. Surgiu vinculada à 

Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte – FURRN. A instituição de 

ensino é resultado da “aglutinação de faculdades isoladas já existentes, criadas a 

partir de 1943, como: a Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de Serviço 

Social, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Escola Superior de 

Enfermagem” (UERN, 2013, p. 20).   

A FURRN era uma Universidade Municipal que a partir de sua expansão 

geográfica em 1974 passou a atuar em outras três cidades do estado do Rio Grande 

do Norte (Assú, Pau dos Ferros e Patú), e cobrava mensalidades dos/das 

estudantes. Mesmo assim, ainda dependia das “ajudas” do estado e União.  

Sua expansão física e da consolidação da infraestrutura também ocorre em 

1974. É criado o “Campus Central, no bairro Pintos, com três blocos de salas de 

aula e um bloco administrativo” (Ibidem, 2013, p. 20).   

Na década seguinte, ou seja, em 1987, o governador Radir Pereira, através 

da Lei Estadual nº 5.546, estadualizou a FURRN, com mudanças significativas, 

como: a realização de concurso público para docentes, posteriormente, a elaboração 

de planos de carreira para docentes e para o corpo técnico-administrativo e, ainda 

um pouco mais à frente, um plano de capacitação docente (UERN, 2013).   

 
 

Com a estadualização da UERN tornando-a pública e gratuita, a 
universidade conseguiu assumir o papel de levar educação a todas as 
regiões do Estado contanto com seis campi. O papel social também não 
pode ser esquecido: são 70% de alunos oriundos de escolas públicas 
(UERN, 2017)

37
. 

  
 

Com base no exposto, identifica-se que a estadualização foi o primeiro passo 

para melhorias consideráveis da UERN, dando início ao processo de 
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 Disponível em: <http://www.uern.br/estadualizacao30anos/>. Acesso em: 26/04/2017. 
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profissionalização e capacitação do corpo docente. A UERN expandiu-se para todas 

as regiões do estado, com maioria de seus estudantes provenientes de escolas 

públicas.  

Nesse processo de conquistas da Universidade, no dia 11 de setembro de 

1980 a categoria se reuniu, sob a presidência do professor Pe. Sátiro Cavalcante, e 

deliberou pela criação da ADFURRN. Até 2010 foi denominada ADFURRN, hoje é a 

Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(ADUERN). Destaca-se que a ADUERN foi imprescindível para as conquistas da 

categoria docente da UERN, participando de momentos muito importantes na 

história da Instituição. Até 1987, “o sindicato conseguiu vários ganhos para os 

docentes como o 13º salário, anuênio, início do processo de democratização da 

universidade, adicional de incentivo às atividades docentes etc.” (ADUERN, 2017)38. 

Posteriormente, aconteceram outras conquistas consideráveis:  

 
 

Plano de Cargos e Salários, Defesa da Dedicação Exclusiva como Regime 
de Trabalho, reformulação do Estatuto da UERN, conquistas salariais e a 
valorização do professor aposentado através de criação de setor específico. 
Além dessas, o Sindicato conseguiu adquirir sua sede própria e construiu 
sua Área de Lazer. Ainda ampliou os benefícios e assistência para os 
sindicalizados através de convênios e serviços como a Assessoria de 
Comunicação e Assessoria Jurídica (ADUERN, 2017)

39
.  

  
 

Com base na história da ADUERN, verifica-se um conjunto de conquistas, 

fruto da luta da entidade, que desde o período da sua fundação foi direcionada para 

a defesa da valorização do trabalho docente, e assim voltada também para defesa 

da Universidade pública, gratuita e de qualidade.   

Continuando com os avanços institucionais, em 1993 a UERN é reconhecida 

como Universidade pelo Conselho Federal de Educação (CFE), conforme Portaria 

Ministerial n.º 874, de 17 de junho de 1993, e Decreto n.º 83.857, de 15 de agosto 

de 1993. 

A UERN tem como missão:  

 

                                                           
38

 Disponível em: <http://aduern.org.br/index.php/historico/>. Acesso em: 07/05/2017. 
39

 Disponível em: <http://aduern.org.br/index.php/historico/>. Acesso em: 07/05/2017. 
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promover a formação de profissionais com competência técnica, ética e 
política, bem como de cidadãos críticos e criativos, para o exercício da 
cidadania, além de produzir e difundir conhecimentos científicos, técnicos e 
culturais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região e do 
País (PDI, UERN, 2016, p. 24).  

 
 

A formação de profissionais críticos e criativos, com competências específicas 

estabelecidas em cada curso de acordo com os Projetos Pedagógicos, possibilita a 

construção e a socialização do conhecimento científico, com vistas a contribuir com 

o desenvolvimento regional e nacional. Isto significa considerar a Universidade, em 

especial o ensino, a pesquisa e a extensão a serviço da sociedade, no sentido de 

promover de alguma forma mudanças no modo de vida da população.   

Nesse processo, a UERN tem objetivos institucionais diversos, direcionados 

para uma formação profissional de qualidade, que interage com aspectos sociais, 

econômicos, éticos, políticos e culturais presentes na sociedade:    

 
 

a) Formar pessoas em diferentes áreas do conhecimento, estimulando a 
criação cultural, o desenvolvimento científico e o pensamento crítico-
reflexivo.   
b) Produzir, sistematizar e socializar o conhecimento, por meio da pesquisa, 
ensino e extensão, visando à formação de profissionais éticos aptos a 
atuarem na sociedade contemporânea.  
c) Promover a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.   
d) Difundir a pesquisa cientifica com vistas à solução de problemas sociais, 
econômicos, políticos e ambientais, nacionais e regionais.  
e) Estimular o aperfeiçoamento cultural e profissional.  
f) Contribuir para a redução das desigualdades científica, econômica e 
social da região (Ibidem, 2016, p. 29-30).  

 
 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UERN40, 

“em 2002 teve início a segunda fase na expansão, com a criação de dois novos 

campi, Natal (2002) e Caicó (2004)” (UERN, 2016).    

                                                           
40

 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o mapa do futuro da Instituição, uma vez que 
pretende explicitar o que ela deseja ser nos próximos dez anos. Como o ensino, a pesquisa e a 
extensão são as funções essenciais da universidade, coube ao PDI traçar diretrizes, metas e ações 
relativas a essas três áreas. E como essas atividades-fim não se fazem sem o concurso de pessoas e 
de equipamentos, ele também se pronuncia a respeito das políticas de gestão institucional, 
assistência estudantil, intercâmbio e internacionalização, de inclusão e atendimento às pessoas com 
deficiências (PDI 2016-2026, UERN). 
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Atualmente a UERN possui, além do Campus Universitário Central de 

Mossoró, 05 Campi Avançados, localizados nos seguintes municípios: Assú, Pau 

dos Ferros, Patú, Natal e Caicó (UERN, 2017)41. Além desses Campi, conta com os 

Núcleos Avançados de Educação Superior funcionando em municípios onde não 

possuem os Campi, especificadamente: Alexandria, Apodi, Areia Branca, Caraúbas, 

João Câmara, Macau, Nova Cruz, Santa Cruz, São Miguel, Touros, Umarizal 

(Ibidem, 2017)42. Nesse processo, a Resolução nº. 67/2014, do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE), suspende a oferta de vagas iniciais nos cursos 

de graduação dos Núcleos Avançados de Educação Superior (NAES).  

Os cursos de graduação da UERN foram criados a partir da exigência para 

atuação em algumas profissões, assim como no sentido de suprir a necessidade de 

profissionais qualificados na região, com propósito de dar respostas à educação 

superior da região e estado.  

Desse modo, na área do ensino, a Universidade oferece hoje 32 cursos de 

graduação, sendo estes: Administração, Biologia, Ciências Contábeis, Ciência da 

Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social (com 

habilitações em Radialismo, Jornalismo, Publicidade e Propaganda), Direito, 

Educação Física, Gestão Ambiental, Medicina, Odontologia, Serviço Social e 

Turismo (Bacharelados); Biologia, Ciências da Religião, Ciências Sociais, Educação 

Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Língua Portuguesa, Letras 

Língua Inglesa, Letras Língua Espanhola, Matemática, Música, Pedagogia e 

Química (Licenciaturas); Enfermagem (Bacharelado/Licenciatura), (PDI, UERN, 

2016), nos quais estão matriculados/as 8.756 mil alunos/as no semestre 2016.2 

(fonte: DIRCA, UERN, 2017).   

Como planejamento, no que se refere ao Eixo “Ensino da Graduação”, o 

PDI/UERN (2016-2026) propõe, dentre outras diretrizes, “a melhoria da qualidade do 

ensino de graduação e gestão acadêmica e a consolidação da política de 

democratização do acesso e permanência dos discentes nos cursos de graduação” 

(p. 52). Tais diretrizes são essenciais para o enfretamento dos desafios institucionais 

apontados na pesquisa de campo deste trabalho acadêmico.  A necessidade dessas 

                                                           
41

 Disponível em: <http://portal.uern.br/campi/>.  Acesso em: 09/04/2017. 
42

 Disponível em: <http://portal.uern.br/nucleos/>. Acesso em: 09/04/2017. 
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questões se impõe, sobretudo, pelo perfil de discentes oriundos/as de escolas 

públicas e também de várias cidades do Rio Grande do Norte e outros estados do 

Brasil, que requerem condições para continuidade na UERN.  

Nessa direção, emerge um desafio de elaborar estratégias para melhorias da 

política de assistência estudantil43 na UERN, com o apoio à permanência discente a 

partir do desenvolvimento de ações articuladas com os setores da Universidade.  

Nesta perspectiva, destacamos duas diretrizes inseridas na “Política de 

Assistência Estudantil”, no PDI/UERN (2016-2026): criação e implantação da Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e implantação e fortalecimento de política 

de permanência dos estudantes de graduação e pós-graduação (p. 75). Verifica-se 

que as estratégias para permanência na UERN precisam ser estendidas também 

aos/as discentes da Pós-Graduação.   

A Pós-Graduação contribui para a melhoria do Ensino Superior com a 

qualificação de profissionais, proporcionando o desenvolvimento da pesquisa 

científico-acadêmica com desdobramentos na produção do conhecimento científico 

e inovador.     

Nesse sentido, a UERN oferece ainda, atualmente, diversos cursos de Pós-

Graduação, frequentados por mais de 1000 estudantes; 12 cursos de mestrado 

(Física, Ciência da Computação, Letras, Ciências Naturais, Educação, Ciências 

Sociais e Humanas, Saúde e Sociedade, Ensino, Serviço Social e Direitos Sociais, 

Bioquímica e Biologia Molecular, Profissional em Letras, Planejamento e Dinâmicas 

Territoriais do Semi-árido); 2 cursos de Doutorado (Bioquímica e Biologia Molecular, 

Letras); além da oferta de dois cursos de Residência Médica em Medicina de 

Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia e uma Residência Multiprofissional 

(UERN, 2017)44.   

Nesse processo de qualificação profissional, a “ampliação qualitativa e 

quantitativa dos programas e cursos de pós-graduação stricto sensu, abrangendo 

                                                           
43

 A gestão dos programas de assistência estudantil compete à Diretoria de Assistência Estudantil 
(DAE), órgão vinculado à Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis (PRORHAE). O 
trabalho da DAE desenvolve-se em sintonia com as orientações do Fórum Nacional de Pró-Reitores 
de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), atendendo às demandas apresentadas pelos 
discentes, em constante diálogo com os Centros Acadêmicos (CA) e o Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) (PDI, UERN, 2016). 
44

 Disponível em: <http://portal.uern.br/apresentacao/>.  Acesso em: 09/04/2017. 
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todas as áreas do conhecimento no âmbito da Instituição” constitui uma das 

Diretrizes do eixo “Ensino de Pós-Graduação” do PDI/UERN (2016-2026, p. 60). 

 Na área da pesquisa, 

 
 
existem na Instituição, 114 grupos de pesquisas certificados e cadastrados 
no Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), abrangendo todas as 
áreas de conhecimento, a saber: ciências exatas e da terra, ciências sociais 
aplicadas, ciências humanas, ciências da vida, letras e artes. Em termos de 
projetos de pesquisa institucionalizados junto à Diretoria de Pesquisa e 
Inovação, há um total de 321 projetos (PDI, UERN, 2016, p. 65). 
 
 

Mesmo com os dados apresentados, as entrevistadas pontuaram sobre as 

dificuldades de recursos para realizar atividades de pesquisa. Nessa linha, “a 

consolidação da pesquisa acadêmica”, com metas direcionadas, dentre outras, para 

ampliação da pesquisa na Instituição, é umas das diretrizes do eixo “Política de 

Pesquisa e Inovação” do PDI/UERN (2016-2026).  

Quando se refere a programas especiais, são oferecidos: 31 subprojetos no 

âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID; 146 

Projetos no âmbito do Programa Institucional de Monitoria – PIM; 04 Grupos do 

Programa de Educação Tutorial – PET, entre os cursos de Ciência da Computação, 

Enfermagem, Ciências Sociais e Pedagogia; 18 Cursos no âmbito do Plano Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR (PDI, UERN, 2016). 

Em relação ao corpo docente da UERN, até meados de dezembro/2016 

constatam 986 docentes, dos quais 732 pertencem ao quadro efetivo e 254 

contratados por tempo determinado. Os números de dezembro/2016 mostram que 

dos/das docentes efetivos/as, 312 são doutores, 314 são mestres, 95 especialistas e 

11 graduados. Quanto ao regime de trabalho, com base no período já expresso, 

existem 531 docentes com Dedicação Exclusiva (DE), o que representa um 

percentual de 72,54% do quadro docente da instituição (Ibidem, 2016)45. 

Os dados demonstram que apesar da grande maioria do quadro docente ser 

composto por profissionais efetivos/as, ainda existem aqueles/as que estão na 

                                                           
45

 Esses dados podem ter sofrido alterações com a posse de docentes em janeiro de 2017, 
ingressos/as na UERN por meio da aprovação do concurso público de 2016.   



96 

 

 

condição de contratado/a, fato este que provavelmente foi reduzido com o ingresso 

de docentes via o último concurso público, realizado em 2016. Identificou-se, ainda, 

em nível de Pós-Graduação stricto sensu, que a maioria dos/as docentes efetivos/as 

possuem a titulação de Doutorado e/ou Mestrado, totalizando 85,52%.  

Em se tratando de técnico-administrativos, a UERN possui, até meados de 

dezembro/2016, um total de 617 servidores, sendo 34 de nível fundamental, 283 de 

nível médio e 300 de nível superior (Ibidem, UERN, 2016).    

A partir dos dados acima, observa-se que a UERN46 é uma instituição que ao 

longo dos anos vem crescendo em relação a sua expansão territorial, assim como 

no que se refere à ampliação de cursos de Graduação e Pós-Graduação. A 

localização da sua sede na cidade de Mossoró possibilita o acesso para estudantes 

provenientes de vários municípios do interior do estado e estados circunvizinhos, 

como a Paraíba e o Ceará, por exemplo.    

Além disso, com base nas informações do portal UERN47, é possível destacar 

sobre a crescente aprovação de egressos em concursos públicos, residências 

médicas, em exames de ordem e em seleções de mestrado e doutorado.  

A partir de todas as questões apresentadas sobre os avanços da UERN, são 

postos alguns desafios:  

 
 

garantir a formação continuada nas diversas áreas e aprofundar a 
interrelação entre ensino, pesquisa e extensão no âmbito da graduação, da 
pós-graduação e da internacionalização, assim como aumentar o quadro 
docente da instituição, haja vista que o número de cursos é desproporcional 
ao número de professores atualmente existente na instituição (PDI, UERN, 
2016, p. 20).  

 
 

Nesse processo, uma das pesquisadas frisa:  

 
 

                                                           
46

 NORMAS REGULAMENTADORAS da UERN: Estatuto da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte, Resolução nº 09/97- CONSUNI, de 09 de dezembro de 1997, com alterações introduzidas 
pela Resolução nº 005/2002-CONSUNI, de 05 de julho de 2002; Regimento Geral da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, aprovado pela Plano de Desenvolvimento Institucional 17, Portaria 
Ministerial nº 874, de 17 de junho de 1993, com alterações introduzidas pela Resolução nº 11/93-
CONSUNI, de 12 de novembro de 1993, e pela Resolução nº 006/2002-CONSUNI, de 5 de julho de 
2002. 
47

 Disponível em : <http://portal.uern.br/apresentacao/>. Acesso em: 07/05/2017. 

http://portal.uern.br/apresentacao/
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Agora, aí vem algumas dificuldades em termos estruturais do próprio 
processo de sucateamento da Universidade, do pouquíssimo número de 
bolsas que a gente dispõe para investimento na pesquisa, na extensão. [...] 
A gente entende que essa formação profissional dentro de uma 
Universidade pública, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão [...]. Digamos que essas dimensões da pesquisa e da extensão, 
ainda que muitas professoras façam pesquisa, a incorporação de 
estudantes ela é muito baixa porque nós temos muito poucas bolsas a 
oferecer e é uma estrutura também muito precária pra potencialização da 
pesquisa e da extensão (Liberdade).  

 
 

Na perspectiva acima, a participação de estudantes nas pesquisas realizadas 

pelas professoras é muito baixa, devido poucas bolsas e também a estrutura de 

sucateamento da própria Universidade. Desse modo, a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão torna-se comprometida, no sentido da 

função de produção e divulgação de conhecimentos para sociedade.  É necessário 

fortalecer a dimensão da pesquisa ao cotidiano acadêmico, com vistas a atender as 

demandas sociais, inspiradas no contexto local e regional, que apresentam aspectos 

econômicas e sociais bastante particulares.  

A UERN não é diferente das demais Instituições de Ensino Superior do Brasil, 

porém tem uma particularidade relacionada a não autonomia financeira, inserindo-se 

em um cenário de contrarreforma do Ensino Superior, em que sofre repercussão, 

dentre outros aspectos, em relação à redução de investimento público para a 

pesquisa e a extensão.  

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN)48, 

enquanto órgão da administração indireta do Governo do Estado, tem assim este 

como seu mantenedor. A UERN 

 
 

participa do planejamento e da execução das Leis orçamentárias do Estado: 
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária Anual – LOA e 
Plano Plurianual – PPA. Isto significa que a aprovação dos orçamentos 
anuais da FUERN e a consequente equivalência financeira para cumprir as 
demandas e suas obrigações, estão condicionadas à conjuntura geral de 
disponibilidade de recursos do Governo Estadual (PDI, UERN, 2016, p. 40).  

 

                                                           
48

 Quanto às fontes de recursos, destacam-se: a) recursos ordinários do Governo Estadual; b) 
recursos diretamente arrecadados pela FUERN; e c) recursos captados via convênios. As emendas 
parlamentares, tanto em nível estadual quanto em nível federal, são alternativas complementares ao 
financiamento dos investimentos (PDI, UERN, 2016 p, 40). 
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Os recursos da Universidade estão dependentes das condições gerais do 

orçamento estadual. Nessa conjuntura, a sustentabilidade da UERN, através da 

autonomia administrativa e financeira, torna-se imprescindível para que possibilite a 

Instituição implementar respostas expressivas aos desafios locais e regionais. 

Nessa direção, o PDI/UERN (2016-2026, p. 47) elenca, no tópico 

“sustentabilidade financeira e orçamentária”:   

 
 

DIRETRIZ I Implantação da autonomia orçamentária, financeira e 
patrimonial da FUERN.  
METAS A) Aprovar e sancionar Lei que assegure à FUERN plena 
autonomia financeira e patrimonial até 2017. B) Cobrar a responsabilidade 
do governo do Estado do Rio Grande do Norte pelas despesas relativas à 
manutenção da UERN, promovendo as articulações necessárias para 
aprovação das Propostas Orçamentárias Anuais da FUERN. 

 
 

Ainda sobre a questão da autonomia, destaca-se a inserção de uma 

estratégia de ação específica para tal finalidade, no Plano Estadual da Educação 

2015/2025 – PEE/RN, em sua dimensão 7 – Financiamento da Educação Básica e 

Superior Estadual:   

 
 

24. Viabilizar mecanismos que garantam a autonomia financeira da 
Universidade do Estado do RN, com vistas à expansão e à otimização da 
capacidade instalada, da estrutura física e de recursos humanos, a partir do 
segundo ano de vigência do PEE-RN (RN, 2015 apud PDI, UERN, 2016 p. 
46). 

 
 

Essas proposições são instrumentos relevantes para o estabelecimento da 

sustentabilidade financeira da UERN, esta sendo condição para o seu 

desenvolvimento e planejamento institucional, ampliando a capacidade de 

atendimento para região oeste.   

Nesse contexto, é relevante considerar: 

 
 

 a complexidade da instituição universidade, voltada para produção de 
saberes universais e para o desenvolvimento das competências humanas 
em áreas específicas; 

 o envolvimento e compromisso da universidade com as políticas 
públicas, tanto na geração de conhecimento estratégico e na formação 
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competente de recursos humanos para o país, como na contribuição à 
formação da consciência crítica da sociedade; 

 o reconhecimento da universidade como sujeito privilegiado e 
responsável pelas conquistas na produção brasileira, registrada e indexada, 
o que representa um patrimônio da sociedade brasileira reconhecido e 
respeitado nacional e intencionalmente e, portanto, passível de investimento 
público (WANDERLEY, 1998, p. 10).  

 
 

As questões referenciadas direcionam para analisarmos a Universidade 

enquanto espaço privilegiado, que deve ser responsável por possibilitar uma 

formação profissional crítica e comprometida com a produção de conhecimento, em 

consonância com a realidade social, cultural, econômica e política em nível local, 

regional e nacional, acompanhando as mudanças conjunturais. Nessa linha, tem 

uma relevância primordial para o desenvolvimento de potencialidades de recursos 

humanos competentes, de acordo com diversas áreas de conhecimento, 

contribuindo para transformações significativas no ambiente social.  

Nesse contexto, especificadamente na FASSO, considerado o nosso campo 

empírico, a formação profissional é um tema extremamente relacionado ao debate 

do Projeto Ético-Político do Serviço Social no sentido de contribuir para o 

fortalecimento do referido Projeto, o qual abrange os interesses da classe 

trabalhadora.  Assim, neste sentido, uma entrevistada afirma:  

 
 

é no âmbito da formação hoje que a gente luta pra garantir esse Projeto, 
esses princípios, esses valores que a gente historicamente construiu na 
virada com o conservadorismo, na adesão a perspectiva marxista, na 
organização das nossas entidades, na ampliação da nossa Pós-Graduação, 
da nossa produção  acadêmica, dos nossos  eventos e que é um tema 
extremamente articulado ao trabalho profissional (Pluralismo). 

 
 

Portanto, é sobretudo na dimensão da formação profissional que a categoria 

luta para materialização do Projeto Profissional construído historicamente. Desse 

modo, a formação precisa estar intrinsecamente articulada ao trabalho profissional. 
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3.3 A Faculdade de Serviço Social (FASSO): reflexões iniciais  

 

A Faculdade de Serviço Social (FASSO) é localizada no Campus Universitário 

Central – município de Mossoró, Rio Grande do Norte. O Curso de Serviço Social 

funciona no âmbito da Faculdade de Serviço Social (FASSO)49.  Foi criado em 17 de 

abril de 1965, em um contexto de expansão do Ensino Superior promovido pelo 

Regime Militar, sendo vinculado no período à Fundação para o Desenvolvimento da 

Ciência e da Técnica (FUNCITEC), “fundada em 1963, que regulamentava 

judicialmente os recursos financeiros das escolas superiores do Município” (UERN, 

2013, p. 22).       

A FASSO surge em uma conjuntura  

 
 

de consolidação de uma burguesia nacional dependente e subordinada, aos 
interesses do grande capital. Fenômeno que ocasionou mudanças nas 
formas de responder às demandas imediatas da questão social, exigindo, 
ainda mais, uma profissionalização da assistência social (Ibidem, 2013, p. 
22).  

 
 

A Faculdade passa a ser mantida pela FURRN em 1968, através da Lei 

Municipal n.º 20/68. Posteriormente, em 1971, ocorreu o seu reconhecimento, 

através do Decreto-lei n.º 69.057/71, do Conselho Federal de Educação (CFE).    

Assim como ocorreu em nível nacional, o currículo das primeiras turmas da 

FASSO teve influência do Serviço Social europeu e norte-americano, associados a 

princípios doutrinários, “materializando-se em uma formação acadêmica com o 

objetivo de formar profissionais capazes de realizar uma assistência individualizada 

com enfoque psicológico” (ibidem, 2013, p. 22).  

Em consonância com a perspectiva acima, a professora da FASSO, Maria 

Josetina Rêgo, no ano de 1964, considerou que “o Assistente Social é, acima de 

tudo, um construtor de pontes, um engenheiro social do fraterno entendimento e da 

paz” (1994, p. 10).   

                                                           
49

 Endereço da FASSO: Av. Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, Km 46. Bairro: Costa e Silva.  
Fone: (84) 3315-2210. E-mail: fasso@uern.br.  

mailto:fasso@uern.br
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A expressão anterior aponta o caráter conservador do curso de Serviço Social 

no seu início, fruto da herança histórica do surgimento da profissão no Brasil.  

O Serviço Social brasileiro no decorrer de sua trajetória histórica é uma 

profissão marcada pelas mudanças dos processos de produção e reprodução do 

capital e, consequentemente, pelo movimento das classes sociais, no sentido de 

elaborar respostas às diversas manifestações da questão social.  

Nessa direção,  

 
 

a história acadêmica pedagógica do Curso de Serviço Social da UERN 
organizou-se num duplo processo: na consolidação do projeto de formação 
profissional, orientado pela ABEPSS e por intermédio da normalização 
técnico-jurídico, em consonância com a Política Nacional de Educação 
(Ibidem, 2013, p. 22). 

 
 

Na perspectiva referenciada, alguns momentos são relevantes na formação 

profissional do/a Assistente Social na FASSO:  

 
 
Um primeiro se refere à normalização que regulamentou o ciclo básico e 
profissionalizante, através da Resolução N.º 07/74 do CONSUNI, tendo em 
vista a Política de Educação Superior, da primeira década do regime 
ditatorial, em que foi determinada que todos os cursos de graduação 
deveriam possuir um Ciclo Básico, com duração de um ano. Um segundo, 
diz respeito à resolução N.º 160/77, do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CONSEPE), que aprovou a alteração curricular do Curso de 
Serviço Social, criando a disciplina Metodologia do Serviço Social, em 
substituição ao tradicional Serviço Social de Caso, Grupo e Comunidade 
(UERN, 2013, p. 23).  

 
 

A alteração curricular exposta naquele contexto aconteceu para atender à 

exigência de uma maior modernização e tecnificação no ensino superior e também 

do Serviço Social.   

No processo histórico da FASSO/UERN, além dessas transformações que 

contribuem para o desenvolvimento da Faculdade, destaca-se a atualização 

curricular normatizada pela Resolução n.º 001/85-CONSEPE, com base no currículo 

mínimo de 1982 defendido pela então Associação Brasileira de Ensino de Serviço 

Social (ABESS). 
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Em nível nacional, a categoria profissional discute e aprova em 1996, a partir 

da aprovação da LDB, as Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social. A 

FASSO participou desse processo de construção coletiva das Diretrizes 

Curriculares, como abordou uma das pesquisadas:    

 
 

[...] a FASSO sempre teve antenada com toda essa construção nacional. A 
gente sempre teve todos os nossos projetos pedagógicos [...] em 
consonância com as Diretrizes, porque nós temos uma concordância 
profunda com esse perfil profissional, com esse Projeto Profissional e 
também eu queria ressaltar aí a nossa participação, inclusive na ABEPSS. 
[...] E a gente sempre, não só antenada do ponto de vista da concordância, 
mas, também na construção das lutas em defesa dessa formação com 
qualidade nas entidades, participando das gestões da ABEPSS. A gente de 
fato construiu as Diretrizes coletivamente, participando das oficinas. A gente 
de fato construiu a Política Nacional de Estágio, estando lá na ABEPSS, 
coordenando o processo de elaboração. A gente construiu a ABEPSS 
Itinerante [...], na coordenação da ABEPSS, construindo o ABEPSS 
Itinerante sobre estágio em todas as regiões do país (Pluralismo).        

 
 

Historicamente, a FASSO tem participado e construído coletivamente os seus 

Projetos Pedagógicos50 em acordo com os debates nacionais do Serviço Social. Na 

perspectiva da defesa de uma formação profissional, conforme as Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS e o Projeto Ético-Político do Serviço Social, a FASSO tem 

assumido um papel significativo em nível da UERN e também tem contribuído com o 

fortalecimento da profissão nacionalmente, a partir da participação em entidades 

nacionais da categoria profissional. Docentes da Faculdade assumiram 

coordenações regionais da ABEPSS, assim como a coordenação nacional de 

graduação da entidade, por duas vezes. Discentes da FASSO também participaram 

nas representações estudantis da ABEPSS. Além disso, uma docente do quadro do 

curso assumiu a gestão do CFESS (2011-2014), como presidenta.  

O processo de formação profissional se destaca como elemento estratégico 

do Projeto Profissional hegemônico que se articula a uma base teórica sólida, 

direcionada ao desenvolvimento da dimensão investigativa na profissão, a qual deve 

refletir criticamente sobre os processos históricos e as demandas postas ao Serviço 

                                                           
50

 Destacamos os projetos pedagógicos da FASSO/UERN, construídos a partir da implementação das 
Diretrizes Curriculares, ou seja, dos anos 2001, 2010, com alterações em 2013.    
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Social, conhecendo, debatendo e, desse modo, construindo alternativas para 

enfrentamento das expressões da questão social.  

Nesses termos, é necessária a análise critica da sociedade e suas 

transformações conjunturais, mediante o conhecimento aprofundado das relações 

sociais capitalistas, bem como a dinâmica da luta de classes. Isso porque 

historicamente a profissão desenvolve-se em articulação com as configurações da 

questão social e o seu modo de enfrentamento.   

Diante disso, o Projeto Pedagógico da FASSO considera “a particularidade 

nacional, regional e local compreendidas mediante apropriação de teorias no campo 

das Ciências Sociais e da teoria social de Marx” (UERN, 2013, p. 26).  Ao mesmo 

tempo, “esse processo deve estar articulado com a definição de passos 

metodológicos e atualização conceituais que reconheçam a defesa do pluralismo e o 

respeito às correntes democráticas existentes no interior da profissão” (UERN, 2013, 

p. 26).  

Portanto, o Projeto Pedagógico, baseando-se na realidade nacional, regional 

e local, reúne um conjunto de conteúdos, apresentando sobre aspectos do curso de 

Serviço Social da UERN, relacionados à identificação geral; princípios e objetivos da 

formação; perfil do/a profissional; competências e habilidades profissionais; estrutura 

curricular; política de estágio, pesquisa e extensão; política de pós-graduação; 

política de capacitação docente; política de gestão; política de avaliação da 

formação profissional; o planejamento econômico financeiro do curso, entre outros 

aspectos.51  

 

3.4 Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social da UERN: desafios, 
avanços e resistências  
 

O Projeto Pedagógico envolve um conjunto de estratégias debatidas 

coletivamente, baseadas na realidade social e institucional, definindo, assim, uma 

direção no que se refere ao ensino, pesquisa e extensão. Articulado a isso, expressa 

como as atividades da formação, especificadamente de docentes, discentes e 
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 Para detalhamento sobre esses tópicos, consultar o Projeto Pedagógico da FASSO/UERN (2013).  
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administração do curso são elaboradas e realizadas no âmbito coletivo. Para Silva 

(1998, p. 21), 

 
 

O projeto pedagógico define, portanto, as ações educativas, as 
características necessárias ao cumprimento dos propósitos e 
intencionalidades do curso, tendo a ver, assim, tanto, com a organização do 
curso como um todo, como do trabalho pedagógico na sua globalidade. É 
projeto político porque estabelece e dá sentido ao compromisso com a 
formação do cidadão e da pessoa humana para um tipo de sociedade, 
revelando, portanto, a intencionalidade da formação e os compromissos 
deste profissional com um tipo de sociedade. 

 
 

É um projeto de formação que vai além do currículo, apontando 

compromissos com a sociedade. Nesse sentido, é necessário superar a lógica da 

fragmentação, mesmo com cada sujeito vivenciando o seu espaço no âmbito 

universitário. Isso implica analisar esse processo como dinâmico e contraditório, 

exigindo ação e reflexão constantes de forma articulada.  

Nesse processo de formação profissional, as Unidades de Ensino de Serviço 

Social têm o seu Projeto Pedagógico elaborado e/ou revisado, conforme as 

Diretrizes Curriculares da ABEPSS.    

Com base na construção das Diretrizes Curriculares em nível nacional, a 

FASSO desenvolveu também um processo de discussão coletiva interna, 

envolvendo docentes e discentes, e aprovou o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

de Serviço Social, implantado em 2001.      

O atual Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Serviço Social da UERN é 

fruto do processo coletivo de avaliação e revisão da matriz curricular que vinha 

sendo aplicada desde 2001, com o seu processo de revisão iniciado em 2005 e 

finalizado em 2010. Na metodologia utilizada para elaboração,  

 
 

cada item ou sessões do documento foram divididas entre grupos de 
trabalho com participação de professoras, estudantes e funcionários que 
coordenaram todo o processo de discussão até a apresentação e 
sistematização final do item, após deliberação em reunião ordinária do 
Conselho Administrativo CONSAD (UERN, 2013, p. 7).  
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Ressalta-se que os resultados da pesquisa de avaliação das Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Graduação em Serviço Social52, realizada pela 

ABEPSS, em 2006, que apontou para necessidade de repensar coletivamente 

questões sobre lógica curricular, conteúdos, carga horária, estágio e outras, 

contribuiu nesse processo de revisão do Projeto Pedagógico; assim como a revisão 

também respondeu às adequações originárias do Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UERN. 

 
 

O processo de avaliação e revisão do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 
do Curso de Serviço Social, foi, acima de tudo, um momento de construção 
coletiva de uma identidade político acadêmica que procurou reafirmar as 
diretrizes curriculares, particularmente, no que se refere ao princípio do 
rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do 
serviço social. Além disso, privilegia a adoção da teoria social crítica que 
privilegia a articulação entre as dimensões investigativa e interventiva como 
condição central da formação profissional compreendendo o pluralismo e a 
indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica como parte do 
exercício de formação profissional. Com isto, procuramos superar as 
fragmentações do ensino-aprendizagem e constituir um conjunto de saberes 
no decorrer da formação, que expresse diferentes níveis de apreensão da 
realidade social e do fazer profissional (UERN, 2013, p. 6-7). 
 
 

Conforme o exposto, esse processo de revisão do PPC do Curso de Serviço 

Social contou com a participação de todos os sujeitos do âmbito acadêmico da 

FASSO, tendo, assim, uma identidade do curso, reforçando a direção teórica e 

metodológica das Diretrizes Curriculares. A utilização da teoria social crítica para 

apreensão da realidade compreende a articulação das dimensões investigativa e 

interventiva e, assim, a indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica na 

formação profissional.  

Em complemento à discussão acima, uma entrevistada afirma:  

 
 

Então, a gente tem a partir das Diretrizes Curriculares, [...] um Projeto 
Pedagógico do curso que se inicia em 2001 e em 2010 ele é revisado, 
implementado um Projeto de formação profissional já incorporando algumas 
temáticas que foram surgindo, mas também revisando a partir das 
dificuldades que os estudantes também vinham apontando nesse projeto de 
formação profissional e as docentes. E atualmente a gente já tem um 

                                                           
52

 A Pesquisa citada foi analisada no capítulo 2.  
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processo de revisão, de estudo, de avaliação de propostas de modificações 
nesse projeto de formação profissional (Democracia).  

 
 

Observa-se que o PPC do Curso de Serviço Social, conforme as 

transformações da realidade social e do âmbito do trabalho, incorpora temáticas 

consideradas novas53, assim como, avalia as dificuldades na formação profissional, 

expressas por discentes e docentes. Considerando o aspecto da dinamicidade na 

formação profissional, a entrevistada afirmou ainda que atualmente existe uma 

proposta de revisão do atual PPC.  

Ainda com relação ao PPC do Curso de Serviço Social, uma das pesquisadas 

reforça a fala anterior  

 
 

A gente tem aí uma relação também com os estudantes (...) como sujeitos 
do processo de formação profissional no acompanhamento da revisão do 
Projeto Pedagógico do curso que inclusive tá em curso. Isso vai passar não 
só pelo corpo docente, mas, também pelo corpo discente. A gente mantém 
um ambiente mais democrático possível pra ouvir essas demandas 
estudantis e a gente tá em sintonia com essas demandas pra corresponder 
também os interesses do nosso público usuário direto que são estudantes. 
[...]. A gente tá em processo agora de revisão, isso é contínuo, pra gente 
sempre buscando aprimorar e também tá em sintonia com a realidade, que 
tá em constante transformação (Liberdade).  

 
 

O exposto reafirma a participação de estudantes no processo de avaliação e 

revisão do projeto pedagógico, enquanto processo democrático da FASSO. Esse 

processo participativo é relevante porque oportuniza os/as estudantes avaliarem e 

construírem o referido projeto, enquanto sujeitos aos quais é direcionada a formação 

profissional. A perspectiva de reelaboração do Projeto deve ser contínua, no sentido 

de busca pela qualidade na formação profissional, assim como por compreender que 

a realidade social vivencia transformações.     

Na direção apontada, o curso de Serviço Social tem como objetivo: 
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 Podemos citar: Oficina de Elaboração de Trabalhos Científicos;  Seminários Temáticos: Relações 
Geracionais e de Gênero; Trabalho e Formação Profissional; Políticas Sociais; Ética e Direitos 
Humanos; Projeto Ético Político Profissional do Serviço Social; Temas Contemporâneos em Serviço 
Social (UERN, 2013).  
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Formar Assistentes Sociais capazes de apreender o significado social e 
histórico da profissão e intervir de forma crítica e qualificada nos espaços de 
atuação profissional, com fundamentação teórico-metodológica e 
posicionamento ético-político de acordo com a Lei de Regulamentação da 
Profissão (Nº 8.662/93) e com o Código de Ética do Assistente Social 
(Resolução CFESS – 273/93) (UERN, 2013, p. 30).  

 
 

A formação profissional é organizada com base nos núcleos da formação, 

conforme as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, e direcionada para analisar a 

profissão em vários cenários históricos e, a partir daí, possibilitar a atuação do/a 

Assistente Social em uma perspectiva crítica, baseada nas dimensões teórico- 

metodológica, ético-política, seguindo os preceitos das normativas do Serviço Social.   

Seguindo a perspectiva exposta, uma entrevistada comenta que a FASSO         

“[...] abraçou [a] direção dada pela ABEPSS [...], com fundamento marxista, voltada 

para os interesses das camadas populares. Isso faz assim, ser extremamente 

diferente do ambiente da própria UERN e do ambiente do [...] município” 

(Cidadania).   

O PPC do curso de Serviço Social da UERN, especialmente a estrutura 

curricular, abrange núcleos de fundamentos (Núcleo de Fundamentos Teórico 

Metodológicos e Ético Políticos da vida social, Núcleo de Fundamentos da 

Formação Sócio Histórica da Sociedade Brasileira e Núcleo de Fundamentos do 

Trabalho Profissional) e componentes curriculares,54 possibilitam uma formação 

profissional com criticidade, direcionada para a classe trabalhadora, como relatou a 

entrevistada.         

Nesse sentido, o perfil do profissional formado pela FASSO/UERN caracteriza 

o/a Assistente Social como um/uma profissional que:  

          
 

● analisa, decifra e atua sobre as múltiplas expressões da questão social; 
● planeja, implementa e avalia políticas, planos, programas e projetos 
sociais;  
● tem uma formação generalista, com competências teórica, metodológica e 
política e capacidade de análise crítica e propositiva nos diversos espaços 
de atuação político profissional;  
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 Para detalhamento da estrutura curricular, consultar o Projeto Pedagógico do Curso de Serviço 
Social (2013), cujo resumo consta na página oficial da UERN. 
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● responde às demandas sócio-históricas dos usuários dos serviços sociais, 
respeitando e comprometendo-se com os valores e princípios norteadores 
do Código de Ética do Assistente Social; 
● é capaz de lidar, concomitantemente, com as demandas históricas e com 
os novos processos sociais que se impõem à profissão;  
● tem postura investigativa frente aos processos históricos reais e sobre a 
imediaticidade das demandas do fazer profissional (Ibidem, 2013, p.31).  

 
 

  O/a profissional tem atribuições e competências estabelecidas na Lei de 

Regulamentação da Profissão. O/a Assistente Social é preparado/a técnica e 

politicamente para analisar e intervir sobre as expressões da questão social, a partir 

do planejamento, implementação de políticas sociais. A sua formação, considerada 

generalista, possibilita a atuação em vários espaços institucionais e em várias áreas, 

respondendo as demandas oriundas dos/das usuários/as, que sofrem modificações 

históricas, assim como a própria profissão. Nesse processo, utiliza-se de uma 

postura investigativa diante das demandas imediatas, no sentido de efetivar ações 

condizentes com a realidade social.        

De acordo com o PCC (2013), o Curso de Graduação em Serviço Social 

pertence à modalidade Bacharelado; a seleção para ingresso é realizada 

anualmente, com 46 vagas, e funciona nos turnos diurno e noturno, durante 08 

semestres. São ofertadas 54 disciplinas de natureza teórica (obrigatórias e 

optativas) e 3 disciplinas de caráter teórico-prático. Essas últimas referentes ao 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

A carga horária total do curso é de 3.000 horas/aula (doravante h/a), sendo 

2.820 h/a correspondentes aos componentes curriculares obrigatórios, a saber: 

2.025 h/a de componentes curriculares obrigatórios e optativos, 480 h/a 

correspondes à atividade de estágio curricular supervisionado; 315 h/a das 

atividades complementares obrigatórias e 180 h/a de componentes curriculares 

complementares (UERN, 2013).   

O Estágio Supervisionado se materializa em duas modalidades: obrigatório - 

com carga horária total de 480 h/a de atividades, divididas em 180 h/a e 300 h/a de 

atividades no campo de estágio, sendo realizadas em três períodos letivos (4º ao 

6º), distribuídas da seguinte forma: 180 h/a no 4º período, 150 h/a no 5º e 150 h/a no 
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6º; não-obrigatório - consiste em componente complementar, sendo opcional aos/as 

estudantes e podendo ser integralizado como parte da carga horária total do curso. 

 
 

Em síntese, o Projeto Pedagógico de Curso [...] assume a compreensão 
que o Serviço Social está inscrito no conjunto das práticas sociais que 
busca atender as demandas das classes, mediadas pelo Estado, visando 
enfrentamento das expressões da questão social (Ibidem, 2013, p. 26). 

 
 

Na atual conjuntura de contrarreforma do Estado, que provoca ameaças na 

implementação de uma educação pública de qualidade, enquanto direito social, a 

FASSO tem construído coletivamente um processo de formação profissional 

baseado nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS e em consonância com o Projeto 

Ético-Político do Serviço Social. Ao mesmo tempo, vivencia sérios desafios para 

defesa e implementação da perspectiva citada, como analisaremos no capítulo 

seguinte, tendo em vista as adversidades conjunturais tanto no cenário mundial, 

quanto no nacional, regional e local. Só a título de exemplo, temos uma expansão 

das faculdades de Serviço Social EaD, mesmo assim temos anualmente uma 

procura significativa no Sistema de Seleção Unificada (SISU), ou seja, estamos 

resistindo frente a uma realidade dentre diversas ameaçadas vivenciadas pela 

educação do Ensino Superior.     
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4 AVANÇOS E DESAFIOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIÇO 
SOCIAL NA FASSO/UERN 

 

Dando continuidade a discussão do capítulo anterior, analisamos aqui acerca 

da formação profissional do Serviço Social na FASSO/UERN, debatendo os avanços 

e desafios desse processo permeado em um contexto de regressão de direitos 

trabalhistas; redução de investimentos para o setor público; privatização de serviços 

sociais, em especial a educação superior.  

De acordo com Iamamoto (2004, p. 50), nos anos 1980 a formação 

profissional e o trabalho se solidificaram, contribuindo atualmente para dar um salto 

qualitativo na análise sobre o Serviço Social. O Projeto Ético-Político e de formação 

profissional, hoje hegemônico na categoria, é resultado de um movimento da 

profissão socialmente organizado, datado desde a crise do Regime Militar, em que 

os sujeitos sociais lutaram pela democratização da sociedade brasileira. Foi na 

conjuntura de mobilizações populares e dos Movimentos Sociais em favor da 

elaboração e aprovação da Constituição Federal de 1988, do estado de direito e 

outras manifestações, que a categoria foi “sendo questionada pela prática política de 

diferentes segmentos da sociedade civil”. Nesse processo de lutas democráticas na 

sociedade brasileira, os/as Assistentes Sociais participaram ativamente.  

Nesse cenário, a aprovação do currículo de 1982 é considerada para Abreu 

(2016, p. 237) um 

 
 

primeiro grande esforço de superação da formação instrumental, tecnicista, 
conservadora, tradicional sob a forte influência do Serviço Social norte-
americano, orientada para o ajustamento e integração social, estratégias do 
sistema dominante de controle social.  

 
 

O Projeto Pedagógico numa perspectiva crítica, implantado a partir das 

Diretrizes Curriculares (1996), parte do Currículo Mínimo no sentido de avançar com 

a reafirmação da nova direção social e do novo perfil profissional. Esse processo de 

mudanças é construído em um contexto contraditório de entrada da ofensiva 

neoliberal no Brasil, e ao mesmo tempo adverso, com uma política de educação 

superior privatista direcionada para atender a necessidade do mercado.   
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Na atual conjuntura nacional, Iamamoto (2017, p. 32-33) afirma: 

 
 

na formação acadêmico-profissional em Serviço Social, as universidades 
públicas e as PUCs congregam os cursos de excelência na área 
implementando as diretrizes curriculares propostas pela Abepss. Entretanto, 
predomina o ensino privado em instituições não universitárias, o que 
compromete a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Isso ocorre 
em um contexto no qual o ensino superior passa a ser visto como „negócio 
educativo‟, e não como direito social. Essas características são potenciadas 
pela expansão acelerada do ensino superior privado – particularmente no 
EAD –, com implicações na qualidade acadêmica da formação, no 
aligeiramento no trato da teoria, na ênfase no treinamento e menos na 
descoberta científica. A massificação e a perda de qualidade da formação 
universitária facilitam a submissão dos profissionais às demandas e „normas 
do mercado‟, tendentes a um processo de politização à direita da categoria. 

 
 

A partir do exposto, os cursos de excelência55 em Serviço Social, que 

implementam as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, estão nas Universidades 

públicas e nas Pontíficas Universidades Católicas (PUCs). Essa questão pode ser 

considerada um parâmetro para avançarmos na defesa do ensino público e 

presencial.  Contraditoriamente, no contexto atual em que a educação é vista como 

“mercadoria” e não como direito social, há um predomínio do ensino superior privado 

em outras instituições fora do âmbito universitário. Isso implica em desdobramentos 

relacionados a não efetivação das dimensões acadêmicas do ensino, pesquisa e 

extensão. Esses fatores se intensificam quando ocorre a expansão do EaD, com 

destaque para o ensino aligeirado, sem uma perspectiva crítica da realidade. Esse 

processo implica na desqualificação da formação universitária e consequentemente 

da profissão, o que possibilita a “adesão” de profissionais aos ditames do mercado e 

a não observância ao direcionamento ético-político do Serviço Social construído 

historicamente.   

Analisando sobre a expansão e interiorização dos cursos privados de Serviço 

Social no Rio Grande do Norte, Medeiros (2016, p. 300) aborda que no período entre 

os anos 1990 e 2000 os empresários das Instituições de Ensino Superior – IESs  
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 Essas Universidade agregam  os melhores cursos de Serviço Social do Brasil.   
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passam a considerar os municípios do interior como possibilidades de 
expandir seus negócios. [...] buscam ampliar sua demanda por alunos(as) 
ao criar novos estabelecimentos, dada a crise por que o sistema 
empresarial educacional vinha passando nas regiões Sul e Sudeste, 
acelerando a desconcentração regional da educação superior privada em 
outras localidade.  

  
 

Desse modo, as IESs do âmbito privado almejam o alcance de um perfil de 

jovens que trabalham e estudam, atendendo a demanda para ingresso no ensino 

superior. A educação é compreendida como um negócio e impõe desafios para sua 

efetivação enquanto política pública.  

É nesse cenário com inúmeros desafios que o Serviço Social apresenta 

avanços e ao mesmo tempo resistências:  

 
 

nosso projeto de formação profissional reafirma uma concepção de 
educação e de Universidade - pública, gratuita, laica, presencial e de 
qualidade - direcionada aos interesses da classe trabalhadora e enraizada 
na realidade regional e nacional, de forma a preservar a articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão (CFESS, 2011). 

 
 

Assim, no interior do Rio Grande do Norte, especificadamente na 

FASSO/UERN, vem-se resistindo ao processo de desmonte da educação, 

comprometendo-se com uma formação profissional conforme preconiza o Projeto 

Ético-Político. Apesar de um cenário estadual também adverso, tem defendido uma 

educação pública, gratuita, laica, presencial e de qualidade, somando forças com o 

conjunto de entidades da categoria profissional em nível nacional.   

A partir das análises das entrevistas, é notória a visão de que a FASSO tem 

construído uma formação profissional de referência no estado do Rio Grande do 

Norte. Ampliando essa consideração, uma entrevistada avalia a FASSO como uma 

das melhores faculdades de Serviço Social no Brasil:   

 
 
Eu costumo dizer que a FASSO é uma das melhores Faculdades de Serviço 
Social do Brasil. Eu conheço algumas, muitas, inclusive algumas que são 
referências. Eu estudei na UERJ, eu estudei na UFRJ, que são 
Universidades de referência nacional e o nosso Departamento [...] não fica 
atrás de forma alguma, tanto do ponto de vista da qualidade do corpo 
docente, mas, do compromisso desse corpo docente com a formação 
profissional e a forma como esse corpo docente se relaciona (Liberdade). 
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Com base na experiência vivenciada, a entrevistada elenca dois aspectos 

relacionados à avaliação positiva sobre a FASSO, como a qualidade e o 

compromisso do corpo docente com a formação profissional e o modo como se 

relaciona. Mesmo vivenciando um cenário de precarização do trabalho, como 

observado durante a pesquisa de campo, o corpo docente tem construído 

resistências na luta por uma formação de qualidade.  

Sobre essa relação do corpo docente, a entrevistada continua expressando 

que  

 
 

Humanamente falando, inclusive, vai além da dimensão profissional. Acho 
que a gente tem um grande diferencial que torna o ambiente de trabalho 
mais prazeroso, mais propício, mais motivador pra o trabalho. Eu acho que 
isso resulta num trabalho diferenciado nosso, a nossa relação entre nós 
professoras é uma relação humanizada, que a academia é um campo 
permeado por muitas disputas, [...] muitas vaidades, muitas picuinhas, que 
são valores contrários ao que a gente defende no próprio Projeto 
Profissional. Então, acho que aqui na FASSO, em grande medida, a gente 
consegue ter uma coerência como os valores que a gente defende pra 
profissão e pra sociedade, que isso torna-se esse ambiente de trabalho 
muitíssimo prazeroso (Liberdade).  

 
 

A pesquisada considera que a relação humanizada entre as professoras, 

apesar das questões de disputas e vaidades do ambiente acadêmico, tem 

contribuído para a efetivação de um trabalho eficiente, com a implementação de 

valores defendidos pelo Projeto Ético-Político.   

Em complemento à relação de trabalho do corpo docente, outra entrevistada 

menciona:  

 
 
Então, a gente de fato, adere a esse Projeto de corpo e alma.  Não de uma 
forma, obviamente, uns mais que outros. Nós não temos um corpo docente 
homogêneo. Nós temos diferenças de Projetos aqui, mas, nós temos uma 
coisa que é muito importante. Com todas as nossas diferenças, nós temos 
um respeito que temos assim, um ambiente de trabalho muito positivo de 
respeito às diferenças e de apoio as colegas (Pluralismo). 

 
 

A entrevistada aborda que o corpo docente adere ao Projeto Profissional, uns 

mais que outros, pois a FASSO não tem um corpo docente hegemônico, com 
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diferenças de projetos. Entretanto, apesar das diferenças, sinaliza sobre um 

ambiente de trabalho de respeito e apoio às colegas.  

A partir das falas, é possível afirmar que o corpo docente apresenta uma 

relação humanizada, sem interesses individualistas de disputas, mas direcionado 

para uma perspectiva de trabalho construído coletivamente, buscando melhorias na 

formação profissional.     

Sobre a questão acima, é importante elucidar que um dos princípios 

expressos no Código de Ética do/a Assistente Social é a “garantia do pluralismo56, 

através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas 

expressões teóricas [...]” (BRASIL, 2012, p.24).   

Uma entrevistada pondera que a capacitação docente é um dos grandes 

avanços da FASSO, apresentando que quase todas as professoras da FASSO têm 

o título acadêmico de Doutorado:   

 
 

os grandes avanços estão vinculados a capacitação dos seus docentes. 
Hoje o quadro de professores [...] tem dezenove professoras efetivas. 
Dessas dezenove professoras, dezesseis tem doutorado. Então, isso é um 
avanço extremamente significativo que reflete profundamente na formação 
e na construção do conhecimento, na leitura da realidade [...] e de 
indicações de ações interventivas no nosso local (Cidadania).   

 
 

A formação continuada é um avanço importante porque apresenta 

desdobramentos necessários para a formação profissional de qualidade, 

contribuindo para a produção de conhecimento e o desenvolvimento de ações na 

realidade local.  

A Política de Capacitação Docente apresentada no Projeto Pedagógico de 

Curso da FASSO tem como princípios norteadores: a) a produção do  conhecimento, 

a qual “deve se fundamentar na busca por romper com as aparências impostas pela 

vivência cotidiana marcada por uma suposta independência entre fenômenos”; b) 

capacitação continuada, sendo a realidade “uma totalidade concreta e contraditória, 

em constante movimento, devendo o conhecimento buscar apreender suas múltiplas 
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 Netto (1999, p. 96) analisa que “a categoria profissional é uma unidade não-identitária, uma 
unidade de elementos diversos; nela estão presentes projetos individuais e societários diversos, e, 
portanto, ela é um espaço plural do qual podem surgir projetos profissionais diferentes”. 
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determinações”; c) Articulação entre linhas de pesquisa e capacitação docente, em 

que as linhas de pesquisa são consideradas norteadores  para capacitação docente, 

apontando metas, “potencialidades de pós graduação e, ainda, grupos de pesquisa 

que se organizarão” (UERN, 2013, p. 97).  

Outra entrevistada também afirma sobre o aprimoramento intelectual das 

docentes, entretanto, aborda acerca de um desafio para essa continuidade: “Nós 

temos um quadro de professores quase todos doutores, já isso é um avanço muito 

grande, esse incentivo a gente tem, embora, a gente esteja vendo a saída pra o 

Pós-doutorado com muita dificuldade pelo corte de bolsa” (Equidade).  

Essa capacitação contribui na qualidade da formação profissional na 

Graduação, reiterada por uma entrevistada que afirma:    

 
 
nós temos um grupo de professores qualificado e que a gente discute, a 
gente senta pra discutir realmente e somos avaliados na efetivação das 
Diretrizes Curriculares.  A gente tá realmente cumprindo, a gente conhece o 
projeto, a gente discute e participa da formulação. Eu acho que em termos 
de formação profissional, [...] a gente tá bem. Tem dificuldade, tem. Nós 
trabalhamos com pessoas, nem todo mundo são iguais, são diferentes. 
Então, uns tem um discurso mais apurado porque em relação às 
dimensões, outros não. Mas, não significa que não saibam. [...] A gente tem 
esses desafios na formação, mas, eu acho que a gente não tá muito aquém 
do Sudeste não (Equidade). 

 
 

A entrevistada aponta também sobre o corpo docente qualificado, em que 

debatem coletivamente sobre a formação profissional, sendo avaliados/as na 

implementação das Diretrizes Curriculares por instituições externas, como é o caso 

do CEE/RN. Inclusive aponta desafios sobre a própria formação das professoras 

com relação a determinadas temáticas, evidenciando conhecimentos diferenciados. 

No processo formativo, os/as docentes geralmente pesquisam e se especializam em 

determinadas temáticas e discussões no vasto campo de conhecimento do Serviço 

Social. Mesmo assim, ressalta sobre avanços nesse processo de formação na 

FASSO/UERN.  

Uma das entrevistadas considera que “o grande desafio é manter esse nível, 

é manter esse padrão, é ampliar as possibilidades de capacitação dos nossos 

alunos e dos nossos egressos, em especial” (Cidadania). Este ponto merece alguns 
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questionamentos: como manter esse padrão de qualidade na formação ou até 

mesmo melhorar, diante de um cenário perverso da educação pública? Como 

realizar a capacitação continuada se os/as docentes estão trabalhando com os seus 

salários atrasados? Como investir na produção de conhecimentos se há dificuldades 

de recursos para a pesquisa?  

Nesse processo, uma entrevistada reafirma que  

 
 

[...] levando em consideração a conjuntura nacional de que há uma 
correlação de forças dentro desse processo de formação profissional, eu 
acho que a FASSO da UERN, ela tem um certo destaque. E não só ela, 
claro, mas, ela tem conseguido manter uma formação profissional que 
atende ao que está prescrito nas Diretrizes Curriculares e ao que compõe o 
nosso Projeto de Profissão mais amplo, nosso Projeto Ético-Político. Eu 
acho que a FASSO enquanto instituição tem sido uma guerreira em relação 
à defesa dessa formação profissional (Justiça Social). 

 
 
Considerando a conjuntura nacional de correlação de forças do processo de 

formação profissional e os questionamentos anteriores, a entrevistada aprecia que a 

FASSO tem conseguido manter uma formação profissional que atenda às Diretrizes 

Curriculares e ao Projeto Ético-Político. A FASSO tem apoiado e fortalecido as 

ações da ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO com relação à defesa do ensino 

público, gratuito e presencial e de qualidade, com a crítica ao processo de 

mercantilização do ensino superior. Nessa direção, docentes têm participado das 

entidades da categoria profissional, como mencionamos no item 3.3. Além disso, em 

nível local, docentes da FASSO têm somado forças com docentes de outras áreas 

nas lutas por uma UERN de qualidade, por melhores condições de trabalho e de 

ensino. Inclusive, recentemente uma professora da Faculdade foi eleita presidenta 

da ADUERN.  

Com relação à participação estudantil, a FASSO tem apoiado a participação 

dos/as discentes em encontros de estudantes e reuniões de entidades estudantis na 

região e em nível nacional. Assim como apoiou a realização do XXXIII Encontro 

Regional de Estudantes de Serviço Social, em 2010, e o Conselho de 

Representantes de Estudantes de Serviço Social em 2011 (Relatório de Gestão da 

FASSO 2010-2011).  
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Em contradição à questão anterior, sobre a participação em eventos, uma das 

entrevistadas aborda sobre a realidade atual:   

 
 

[...] nesses vinte e dois anos que eu estou aqui, boa parte desse tempo a 
UERN viabiliza um direito que pra nós era muito importante, que garantia 
que nós fôssemos a um Congresso anual custeado pela UERN pra 
apresentar trabalhos. Há muito tempo nós não sabemos o que é isso. Não 
existe mais apoio, nem a participação docente pra apresentar trabalho. 
Todo mundo tá indo pra o CBAS. Quem vai, custeando, aliás, tá indo com 
salários atrasados que a gente não sabe nem quando vai receber, que não 
saiu o calendário. [...] Vai todo mundo pra Recife com seus carros, com sua 
gasolina pra se capacitar, coisa que é um papel da Universidade. Vocês 
mestrandos, os estudantes de graduação também tinham um apoio pra 
apresentar trabalho, via DAE, hoje também não tem mais. Então, os cortes 
pra Pós-Graduação que a gente tá vivendo aí com o nosso Mestrado e com 
essa realidade da crise de 75% de corte pra Pós. Então, a gente vive numa 
realidade que cada vez mais precariza o nosso trabalho, retira direitos 
(Pluralismo). 

 
 

Essa é uma realidade de precarização do trabalho de formação profissional, 

retirada de direitos, exigências de produtividade e outros aspectos. Com base no 

exposto, ocorreu um retrocesso nesse aspecto de apoio para participação docente e 

discente em eventos, considerados imprescindíveis para o exercício profissional. 

Ressaltamos que essa questão não está deslocada da realidade nacional que 

também apresenta cortes no investimento com a educação pública.   

A realidade estadual relaciona-se com o cenário nacional, entendido como um 

processo de subordinação da política de educação para acumulação do capital, 

comprometendo “a qualidade da formação profissional, descaracteriza a função 

pública da Universidade, transverte o direito à educação em „serviço‟, gera o 

desfinanciamento da educação superior pública e desvaloriza o trabalho docente” 

(CFESS, 2011).  

Apesar da realidade apresentada, a entrevistada aborda sobre as notas do 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)57 como indicador da 

                                                           
57

 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos alunos dos 
cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos 
cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição 
indispensável para a emissão do histórico escolar. A primeira aplicação ocorreu em 2004 e a 
periodicidade máxima da avaliação é trienal para cada área do conhecimento. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/enade>. Acesso em: 27/04/2017. 

http://portal.mec.gov.br/enade


118 

 

 

formação profissional, mesmo com as críticas da categoria com relação às 

dimensões do referido Exame:   

 
 

a gente tem vários indicadores pra afirmar que a nossa formação tem sido 
de qualidade. [...] Também as notas, embora a gente critique muito dessas 
dimensões, do Exame Nacional de Curso, do provão, as nossas notas 
sempre têm sido positivas, tirando no momento que a gente tirou zero que 
era um boicote dos estudantes, uma luta contra. A gente sempre tem tirado 
notas boas e é importante, a gente colocar que isso é fruto, isso é o mais 
importante, é fruto de um compromisso coletivo do corpo docente dessa 
Faculdade com esse Projeto Profissional, de uma dedicação que ela muitas 
vezes, ela leva ao adoecimento, que é próprio hoje da realidade dos 
trabalhadores e trabalhadoras adoecer (Pluralismo). 

 
 

Em sua fala, apresenta que a FASSO tem obtido notas boas no quesito 

avaliação externa, com exceção do período em que tirou zero como forma de 

“boicote” de estudantes, representando uma luta contra esse processo de avaliação. 

Assim como outras entrevistadas, enfatiza ainda sobre o compromisso do corpo 

docente nesse processo de formação, o que provoca, inclusive, o processo de 

adoecimento.    

O Movimento Estudantil da FASSO assume, em nível local, as estratégias 

defendidas pela Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO). 

Nessa direção, o conjunto dos/as discentes da FASSO realizaram a adesão ao 

“boicote” nacional ao ENADE, resultando na atribuição da nota mínima ao nosso 

curso, em 2011. Essa questão é considerada como uma estratégia de enfrentamento 

aos parâmetros de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES)58, que se apresentam na contramão do projeto de universidade 

defendido pelo Projeto Ético-Político. Esse processo é resultado da fundamental 

articulação que a Faculdade tem com entidades da categoria profissional.   

 
 

Entre as principais características do SINAES criticadas pelo M.E, 
destacam-se: a visão produtivista do ensino - à medida em que os 
resultados do ENADE são facilmente utilizados como marketing -; a 
desresponsabilização do Estado que atua meramente como observador do 
processo, sem intervenções substantivas; o caráter punitivo e obrigatório da 

                                                           
58

 O SINAES foi instituído no Governo do Presidente Lula da Silva,  através da Lei nº 10.861/04, de 
14 de abril de 2004, regulamentada pela Portaria do MEC nº. 2.051, de 9 de julho de 2004.  
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prova; a centralização e o desrespeito às características regionais, entre 
outras (ABEPSS, 2010, p. 15). 

 
 

É válido considerar que esse posicionamento sobre os mecanismos de 

avaliação do Ensino Superior ocorreu como fruto de debates estudantis em fóruns 

regionais e nacionais: Conselho Regional de Entidades Estudantis de Serviço Social 

(CORESS), Encontro Regional de Estudantes de Serviço Social (ERESS), Conselho 

Nacional de Entidades Estudantis de Serviço Social (CONESS), Encontro Nacional 

de Estudantes de Serviço Social (ENESS), Seminário Regional de Formação 

Profissional e Movimento Estudantil de Serviço Social (SRFPMESS), Seminário 

Nacional de Formação Profissional e Movimento Estudantil de Serviço Social 

(SNFPMESS). 

Ainda sobre a avaliação do curso de Serviço Social da FASSO, a entrevistada 

comenta sobre um acontecimento posterior ao posicionamento do “boicote”:  

 
 
Então, eu acho que a gente tem uma formação de muita qualidade em 
consonância com esse documento nacional, as Diretrizes Curriculares e 
digo isso não só porque na última avaliação a gente ficou em quarto lugar 
no Brasil. Como quarto melhor curso de Graduação em Serviço Social que 
isso é um reconhecimento a um esforço, mas, não é só por esse parâmetro, 
mas é um parâmetro. Você pensar um curso no interior do Nordeste que ele 
fica em quarto lugar com cursos de UNB, UFRJ, de grandes Universidades 
do Nordeste, a UFPE, que é a sexta maior Universidade do Brasil. Então, 
você pensar isso significa pensar que a gente vem tendo uma Graduação 
de muita qualidade (Pluralismo). 

 
 

A entrevistada destaca sobre um parâmetro avaliativo relacionado ao curso 

da FASSO que ano de 2015 foi considerado o quarto melhor curso de Graduação 

em Serviço Social no Brasil, conforme avaliação do ENADE. Expressa que essa 

conquista é um reconhecimento que demonstra um índice de qualidade na formação 

profissional em uma Universidade de localização no interior de um estado 

nordestino. Nessa avaliação, ter ficado entre os melhores cursos de Serviço Social 

do Brasil é uma conquista considerável, fruto do esforço do corpo docente que luta 

cotidianamente para aprimorar essa formação.    

Na dimensão da operacionalização da pesquisa na FASSO, uma entrevistada 

elenca sobre as áreas que favorecem o desenvolvimento de pesquisas: 
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Nós temos os núcleos de Ensino e Pesquisa aqui. Nós temos o NEM, nós 
temos o NEPTI, nós temos o NECRIA, que favorecem exatamente os 
avanços de pesquisa nas áreas de envelhecimento, nas áreas da mulher, 
nas áreas da criança e adolescente. Nós temos grupos de pesquisa que 
favorece o estudo das políticas sociais e questão social e desigualdades 
sociais, nós temos de Movimentos Sociais, nós temos do Feminismo 
(Equidade). 

 
 

A FASSO possui os seguintes Núcleos de Ensino e Pesquisa: Núcleo de 

Estudo sobre a Mulher Simone Beauvoir (NEM); Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre 

a Terceira Idade (NEPTI) e Núcleo de Estudos e Ações Integradas na Área de 

Criança e Adolescente (NECRIA). Além desses, a FASSO possui grupos de 

pesquisa: Grupo de Estudos e Pesquisas das Relações Sociais de Gênero e 

Feminismo – GEF, Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas – GEPP, 

Grupo de Estudos em Serviço Social, Trabalho e Lutas Sociais – GESTULS.  

Os núcleos e grupos de pesquisas contribuem significativamente como 

instrumentos de preparação profissional para que discentes tomem conhecimento 

das situações e demandas da realidade social e profissional e contribuam 

futuramente com o exercício profissional. Nessa perspectiva, Iamamoto (2004, p. 56) 

analisa: 

 
 

considerando a descentralização das políticas públicas, exige-se hoje um 
profissional com domínio das particularidades da questão social ao nível 
regional e municipal. Para tanto a pesquisa da realidade social torna-se um 
recurso fundamental para a formulação de propostas de trabalho e para 
ultrapassagem de um discurso genérico, que não dá conta de situações 
particulares. 

 
 

A pesquisa precisa ser compreendida enquanto dimensão que integra o 

exercício profissional, no sentido de possibilitar a elaboração de respostas efetivas 

às situações sociais. Daí a importância do desenvolvimento da pesquisa na 

Graduação como um instrumento para fortalecer a relação indissociável entre teoria 

e prática.   

Outro avanço que demonstra qualidade na Graduação da FASSO é a 

inserção dos/as egressos/as no mercado de trabalho:  
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A gente sente isso inclusive pela inserção dos nossos egressos também no 
mercado de trabalho, nos concursos. [...] Acabou de concluir uma pesquisa 
sobre os egressos da FASSO e a realidade da inserção do mercado de 
trabalho, condições de trabalho, materialização do Projeto Profissional. A 
gente vê assim, uma boa parte dos egressos aprovados em concursos 
públicos. A gente vê uma realidade de mudança das áreas da assistência, 
hoje sendo a maior área empregadora, que era a saúde (Pluralismo). 

 
 

No exposto, comenta-se sobre uma pesquisa realizada com egressos/as da 

FASSO, em que se aponta sobre a aprovação em concursos públicos. Esse 

resultado demonstra que a formação está articulada com a realidade do exercício 

profissional e do mercado de trabalho. Significa que o curso de Serviço Social da 

FASSO vem acompanhando as transformações conjunturais, assim como na 

profissão. 

Na pesquisa apresentada, também se identificou a área da assistência social 

como sendo a maior empregadora. Em 2008 foi concluída uma pesquisa59 sobre as 

tendências do mercado de trabalho em Mossoró, realizada pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisa de Políticas Públicas (GEPP) da FASSO, que apontou que o setor público 

é o maior empregador de assistentes sociais, com 81%; seguido do setor privado, 

com 12,5%, e do terceiro setor, com 5,7%. Com relação às instituições de natureza 

pública, a área de atuação profissional de maior empregabilidade, dentre os 

egressos da FASSO, é a assistência social, com 57,9%. Já nas instituições privadas, 

a área de saúde e do terceiro setor são as que detêm maior empregabilidade, 

totalizando 41,2% (UERN,2013). 

Esses dados demonstram sobre a ampliação do espaço sócio-ocupacional da 

assistência social em nível local e regional, contribuindo para o ingresso dos/as 

Assistentes Sociais, implicando no aumento da demanda pelo curso.  

Outra entrevistada também considera a aprovação de egressos/as como um 

aspecto que indica a formação de qualidade na FASSO: 

 
 

[...] o nível de aprovação de egressos nossos é muito grande, tem muitos 
egressos nossos espalhados por esse Brasil todinho trabalhando. Se a 

                                                           
59

 Pesquisa com o título “Tendências do mercado de trabalho para assistentes sociais egressos da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte: demandas, condições de trabalho e materialização 
do projeto ético-político”, sob a coordenação da Profa. Dra. Sâmya Rodrigues Ramos. 



122 

 

 

gente não tivesse uma formação que prestasse, eles não estavam, não 
eram aprovados em concurso, mesmo que eles se esforçassem (Equidade).  
 

 
Nesse sentido, pode-se afirmar que a formação profissional realizada em um 

curso no interior do Rio Grande do Norte articula-se com discussões amplas sobre a 

profissão, inclusive relacionada a conteúdos de concursos, contribuindo 

consideravelmente para ingresso de profissionais no mercado de trabalho. A 

formação do curso de Serviço Social da FASSO está em sintonia com as Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS como identificado nas entrevistas; então, os/as Assistentes 

Sociais com essa formação provavelmente implementarão seu exercício profissional 

no sentido de fortalecer o projeto Ético-Político.  

Outro avanço importante elencado por uma entrevistada foi relacionado à 

Política de Estágio da FASSO: 

 
 

[...] a gente tem uma Política de Estágio [...] que é uma das melhores do 
Brasil. Raramente você encontra por aí turma de dois, três estudantes como 
a gente supervisiona. Eu venho de uma realidade [...] que era um supervisor 
pra 20, 30. E aqui a gente conseguiu fazer com que todo mundo pegue 
estágio e que a gente fique com grupos pequenos, que a gente possa 
acompanhar. A gente possa fazer supervisão coletiva conjunta no campo de 
estágio. A gente possa participar dos projetos de intervenção. Então, isso é 
muito raro do ponto de vista da Política de Estágio das Unidades de 
Formação acadêmica de outras realidades (Pluralismo). 

 
  

A entrevistada avalia a Política de Estágio da FASSO como umas das 

melhores do Brasil. Destaca que na Faculdade todas as professoras acompanham 

grupos pequenos de estudantes, contribuindo para que realize supervisão conjunta 

no campo de estágio, assim como participem do Projeto de Intervenção. A turma no 

campo de estágio é composta por no mínimo dois e no máximo quatro 

estagiários/as60. 

 
 

Art. 9º - O estágio curricular obrigatório em Serviço Social na FASSO 
fundamenta-se nos seguintes princípios: indissociabilidade entre estágio e 
supervisão acadêmica e de campo; articulação entre formação e exercício 
profissional; unidade teoria/prática; interdisciplinaridade; articulação entre 

                                                           
60

 Conforme o Regimento da Organização e do funcionamento do Currículo Pleno do Curso de 
Bacharelado em Serviço Social, Art. 38. 
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ensino, pesquisa e extensão; relação entre universidade e sociedade 
(Regimento da Organização e do funcionamento Currículo Pleno do Curso 
de Bacharelado em Serviço Social, UERN, 2013).  

 
 

O estágio supervisionado é um processo imprescindível para a formação 

profissional, viabilizando, a partir da articulação da teoria e prática, a análise crítica 

da realidade social e suas contradições na sociedade capitalista, contribuindo para o 

desenvolvimento da capacidade interventiva, propositiva e investigativa do/a 

discente e, posteriormente, enquanto Assistente Social, na intervenção das várias 

expressões da questão social. A operacionalização do estágio na FASSO também é 

considerada um indicador da formação de qualidade. Esse acompanhamento citado 

na entrevista favorece o aprendizado do/a estagiário/a, além de proporcionar uma 

maior articulação entre os/as supervisores/as de campo e de ensino. É uma 

excelente possibilidade de troca de conhecimentos entre Universidade e instituição 

profissional. Ainda sobre o estágio, a entrevistada ressaltar sobre  

 
 

[...] o aprofundamento de muitas discussões [...] do estágio, a partir da 
Política Nacional de Estágio, como o próprio acompanhamento ao estágio 
não-obrigatório que antes nós não acompanhávamos e que, embora 
continue sendo difícil esse acompanhamento. Mas, hoje tá previsto no 
nosso Projeto Pedagógico por entendermos como a Política Nacional de 
Estágio coloca que qualquer tipo de estágio, seja obrigatório, não-
obrigatório e do processo de formação tem que ter um acompanhamento do 
supervisor. [...] embora seja mais difícil porque não tá vinculado a disciplina, 
mas, a gente consegue tá com aquele estudante e ter uma interlocução com 
o supervisor de campo pra que isso não seja um processo alheio a 
formação, como são muitos estágios não-obrigatórios, remunerados que 
são viabilizados via IEL, CIEE, que acabam se tornando utilização da força 
de trabalho gratuita, mão-de-obra barata, como se diz comumente pra 
substituição de profissionais que não tem ou então com outras atribuições 
que não tem nada a ver com a profissão. [...] Então, esse eu acho um 
avanço enorme também, preconizado pela Política Nacional de Estágio que 
a ABEPSS construiu que contemplou essa política, tanto estágio obrigatório, 
como não-obrigatório. Isso foi bastante polêmico e [...] embora seja difícil, 
mas, a gente vem tentando aqui na UERN também operacionalizar isso 
(Pluralismo).  

 
 

A entrevistada trata sobre o aprofundamento de discussões previstas na 

Política Nacional de Estágio, como o acompanhamento de estágio, citando o estágio 

não-obrigatório que hoje é previsto no Projeto Pedagógico da FASSO, embora seja 

difícil esse acompanhamento porque não está vinculado à disciplina. Realiza ainda 
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uma crítica a algumas situações de estágios que utilizam a força de trabalho barata 

para substituir profissionais ou outros em que há um desvio de funções, com 

atribuições incompatíveis com o Serviço Social. As situações irregulares de estágio 

não-obrigatório, principalmente o remunerado, são um desafio para a formação 

profissional. Isso contribui também para construção de um perfil profissional 

destoante ao estabelecido nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, além da visão 

distorcida sobre a profissão nos espaços sócio-ocupacionais.   

A entrevistada finaliza mencionando que embora com dificuldades, a FASSO 

vem tentando efetivar esse acompanhamento dos estágios não-obrigatórios na 

UERN. A sobrecarga docente pode ser considerada um elemento que dificulta esse 

trabalho.     

Em se tratando do estágio curricular não obrigatório, 

 
 

constitui-se atividade complementar do processo de formação profissional, 
devendo propiciar o desenvolvimento das competências e habilidades 
necessárias ao exercício da profissão, mediante a inserção supervisionada 
do discente no cotidiano dos espaços socioinstitucionais dos(as) assistentes 
sociais (Regimento da Organização e do funcionamento do Currículo Pleno 
do Curso de Bacharelado em Serviço Social, Art. 58).  

 
 

Na efetivação do estágio curricular não-obrigatório, um dos problemas 

destacados na Política Nacional de Estágio da ABEPSS (2010), impulsionado pela 

lógica capitalista 

 
 
é o caráter reducionista que lhe é conferido ao utilizar o(a) estudante como 
força de trabalho, desfigurando-se, assim, a dimensão educativa desta 
atividade. Tal situação, em decorrência da dificuldade, cada vez mais 
acentuada, de inserção no mercado de trabalho, não pode ser entendida e, 
sobretudo, mantida pelas UFAs, como política de permanência na 
universidade, papel este de responsabilidade da assistência estudantil. Daí 
a necessidade de gestões permanentes no combate à essa distorção, para 
que também o estágio não-obrigatório possibilite ao estudante de Serviço 
Social a necessária inserção no cotidiano profissional e a capacitação para 
o exercício da profissão (ABEPSS, p. 18). 

 
 

Assim, o estágio não-obrigatório deve ser desenvolvido na perspectiva de 

conhecimento da inserção no espaço sócio-institucional do/a Assistente Social, bem 
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como das demandas postas para a profissão, direcionado para preparação do/a 

estudante no exercício profissional.        

A criação do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos 

Sociais (PPGSSDS), stricto sensu, nível de Mestrado, cuja primeira turma teve início 

no semestre 2014.1, também foi considerado um grande avanço nos últimos tempos 

na FASSO:  

 
 

[...] um grande avanço dos últimos anos foi a gente ter conseguido o 
Mestrado. Porque eu penso que o Mestrado ele também é um estímulo, ele 
é um potencializador dessa formação, inclusive pra os nossos egressos da 
Graduação. Também considerando a Universidade situada no interior do 
estado, que muitas pessoas não tinham como se deslocar daqui pra ir pra 
uma capital, questão de trabalho, de família, seja lá o que for. Então, eu 
acho que a conquista do Mestrado eu destaco como a maior conquista do 
último período da FASSO. É um Mestrado que na minha avaliação tem tudo 
também pra se consolidar e que ele já vem em pouco tempo já se tornando 
uma referência na região e para além dela quando a gente percebe o 
interesse de estudantes vindo de outras regiões, demonstrando interesse 
pra vim fazer seleção, querer estudar aqui (Liberdade).  

 
 

A entrevistada considera o Mestrado como um grande avanço. É um estímulo 

para os/as egressos/as da Graduação da FASSO continuarem o processo de 

formação profissional. Além disso, proporciona uma oportunidade de acesso para 

discentes e profissionais que não têm condições de se deslocarem para cursar a 

Pós-Graduação na capital. Avalia positivamente sobre a possibilidade de 

consolidação do Mestrado e também aponta que já vem se tornando referência para 

a nossa região e outras regiões, devido a vinda de estudantes para realizar o 

processo seletivo.  

De acordo com dados disponibilizados pela Secretaria do PPGSSDS61, no 

processo seletivo do ano de 2017 os 76 (setenta e seis) candidatos/as que 

concorreram são das seguintes cidades/estados: Mossoró/RN (36); Limoeiro do 

Norte/CE (01); Icó/CE (01); Palmacia/CE (01); Aracati/CE (01); Itaiçaba/CE (01); 

Fortaleza/CE (03); Russas/CE (01); Natal/RN (04); Assú/RN (06); Caicó/RN (03); 

Angicos/RN (03); Baraúna/RN (02); Carnaubais/RN (01); Lucrécia/RN (01); 

Apodi/RN (03); Governador Dix-Sept Rosado/RN (01); Upanema/RN (01); 
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 Dados enviados via e-mail no dia 19/07/2017. 
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Cajazeiras/PB (04); Bernadino Batista/PB (01); São João do Rio do Peixe/PB (01). A 

partir dos dados, é notória a participação de candidatos/as oriundos/as de uma 

diversidade de cidades dos estados (Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). Isso 

comprova, entre outras questões, a qualidade da formação profissional nessa Pó-

Graduação.  

 
 

O campo teórico-temático do Curso de Mestrado em Serviço Social e 
Direitos Sociais, ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social e Direitos Sociais expressa-se na área de concentração Serviço 
Social, Direitos Sociais e Sociabilidades, com base na qual se estruturam 
disciplinas, cursos, seminários e demais atividades do programa, articuladas 
a duas linhas de pesquisa, sendo estas: Sociedade, Estado, Questão Social 
e Políticas Públicas e Serviço Social, direitos sociais, movimentos sociais e 
sociabilidades (Art. 4º,  Regimento Interno do  PPGSSDS). 

 
 

O PPGSSDS é um espaço de aprimoramento intelectual e científico para 

pesquisadores/as, docentes e profissionais do Serviço Social e áreas afins, 

pretendendo contribuir para análise da profissão, com ênfase nos direitos sociais.  

Nessa direção, é realmente uma conquista no âmbito da qualificação de Assistentes 

Sociais, reforçando o aspecto da continuidade da formação profissional.  

Em se tratando do Mestrado, uma entrevistada alerta:   

 
 

[...] a gente tem que ter muito cuidado agora com a criação do Mestrado de 
que a gente mantenha essa qualidade na Graduação [...] E isso é uma 
preocupação que eu tenho, todas nós temos e muito grande que a Pós-
Graduação, ela contribua com a Graduação. Até porque a gente tem essa 
visão que todos os eventos, todas as questões tem que ter essa articulação 
Graduação e Pós e não que a Pós-Graduação ela vá fazer com que a gente 
piore a qualidade do nosso curso, que é um curso eu acredito muito bom 
(Pluralismo). 

 
 

A entrevistada chama a atenção sobre a necessidade de manter a qualidade 

na Graduação com a criação da Pós-Graduação na FASSO. Ao mesmo tempo, 

pontua acerca da importância da contribuição da Pós-Graduação com a Graduação, 

referindo-se também sobre a articulação dos dois cursos. Nesse processo de 

articulação, é notória a participação de discentes da Graduação em eventos da Pós-

Graduação. É importante destacar que a aprovação do Mestrado ocorreu sem 
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ampliação do quadro de professoras efetivas, o que implica na necessidade de mais 

vagas para concurso. Aliado a isso, tem-se a exigência da produtividade com a Pós-

Graduação sem contrapartida da UERN.    

Em uma dimensão que beneficia não somente os/as discentes da FASSO, 

mas como melhoria para a UERN em geral, uma entrevistada comenta sobre a 

implantação do Restaurante Popular no Campus Central da UERN no ano de 2016.  

“Nós temos como melhorias nesse processo, a implantação do próprio Restaurante 

Popular que a gente tem aqui, [...] que é a preço de um real. Então, o aluno tem 

como ficar aqui” (Equidade). Apesar da não implantação de um Restaurante 

Universitário, o Restaurante Popular tem sido importante para melhorias de 

condições objetivas, principalmente para os/as estudantes que são de outros 

municípios e estados.      

Com relação ao Projeto Pedagógico do Curso, as pesquisadas apresentaram 

também mudanças relacionadas às disciplinas na atual Matriz Curricular (2010.1) do 

Curso de Serviço Social da FASSO:  

 
 

se pensar a partir das Diretrizes, as mudanças que a gente fez no Projeto 
Pedagógico. Pensar, por exemplo, em ética [...] a gente teve um avanço 
muito grande, inclusive a partir dessa discussão nacional que foi ampliar de 
uma disciplina pra duas esse debate da ética [...] Outra dimensão, quando a 
gente unificou os fundamentos, que era História do Serviço Social, Teoria 
do Serviço Social e Metodologia, três disciplinas. Hoje são Fundamentos 
Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social, [...] por compreender 
que se você divide a teoria e a metodologia da história, elas formam uma 
unidade e tem que ser dadas, enquanto fundamentos da profissão que tem 
essas dimensões imbricadas. E aí foi o outro avanço que a gente teve 
também em consonância com os debates nacionais (Pluralismo). 

 
 

A partir das Diretrizes Curriculares, ocorreram mudanças no Projeto 

Pedagógico do curso da FASSO. Inicialmente, a entrevistada elenca o avanço em 

ampliar uma disciplina de ética para duas disciplinas. Nesse sentido, o PPC da 

FASSO apresenta na Matriz Curricular a disciplina Ética I, com carga horária de 

60h/a, ministrada no 3º Período; e a disciplina Ética em Serviço Social, com a 

mesma carga horária, ministrada no 4º período do curso.   

Em se tratando do debate em torno da ética profissional, Iamamoto (1998, p. 

95), enfatiza que “é necessariamente tributário das conquistas acumuladas no 
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cenário da profissão, não sendo possível encará-lo isoladamente em si mesmo, 

desvinculando dos avanços obtidos pela categoria nos últimos anos”. É importante 

considerar que a partir das transformações no cenário nacional, assim como os 

avanços no Serviço Social, a formação profissional vai se modificando. Sendo 

assim, esse processo não está alheio a FASSO, em que se tem necessidades de 

alterações no Projeto Pedagógico do Curso, como ocorreu com a disciplina de Ética. 

A entrevistada continua abordando sobre as mudanças no Projeto 

Pedagógico, relacionado à junção de disciplinas sobre História, Teoria e Metodologia 

do Serviço Social para a disciplina de Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos 

do Serviço Social (FHTM). Essa alteração está articulada às Diretrizes Curriculares 

da ABEPSS, no núcleo referente ao trabalho profissional62.  

Ainda sobre as disciplinas FHTM, outra entrevistada acrescenta: 

 
 

[...] fundamentos é um desafio porque o meu concurso foi pra fundamentos, 
aí você trabalhar história do Serviço Social, metodologia do Serviço Social e 
teoria, porque a gente não tem teoria, mas, era disciplina. Você dar essa 
dimensão, ela é muito complexa em só quatro disciplinas, embora seja 
fundamental, é muito pouco. Você perde muito na história do Serviço Social.  
Aí, você não entende porque que a gente tinha essa influência [...] com a 
religião católica, com a igreja e hoje a gente está com o Estado Laico. [...] 
Porque muita gente não rompeu com a doutrina cristã, muito profissional 
não rompeu. É tanto que você ver que nos grupos, qual é a primeira coisa 
que tem? É a oração [...]. Aí essa formação tá realmente alertando a gente 
a trabalhar a questão social como deveria ser? (Equidade).  

 
 

A entrevistada considera que a disciplina Fundamentos Histórico-Teórico-

Metodológicos do Serviço Social, a qual é ministrada em quatro períodos (1º, 2º, 3º e 

4ª), com 60h/a cada uma, é insuficiente, principalmente no que se refere à história 

da profissão. Nessa direção, debate que essa insuficiência provoca fragilidades do/a 

discente compreender sobre a influência histórica da igreja no início da profissão. 

Continua abordando sobre o não rompimento com essa perspectiva tradicional na 

atuação profissional por alguns profissionais da categoria, especificando, por 
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 A “trilogia - História, Teoria e Método do Serviço Social -, tratada até então como matérias 
autônomas, adquire um novo tratamento integrado na matéria Fundamentos Histórico e Teórico-
Metodológicos do Serviço Social” (IAMAMOTO, 2004, p. 74).   
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exemplo, a utilização da oração em alguns grupos. No final, questiona se essa 

formação contribui realmente para trabalhar a questão social como deveria. 

Em linhas gerais, as ementas das disciplinas de FHTM I, II, III e IV 

apresentam conteúdos que abrangem desde o surgimento até a configuração da 

profissão na atualidade. A disciplina FHTM I discute acerca do contexto histórico de 

surgimento do Serviço Social, teorias que embasaram a profissão e o processo de 

Institucionalização no Modo de Produção Capitalista.  

A disciplina FHTM II aborda sobre a profissão no contexto monopolista, as 

influências teórico-metodológicas na formação profissional e as primeiras escolas de 

Serviço Social no Brasil e no Rio Grande do Norte. 

A disciplina FHTM III realiza discussões sobre o processo de consolidação da 

industrialização e as novas formas de enfrentamento da questão social pelo Estado 

Brasileiro e pela profissão, o movimento de Reconceituação Latino-Americano, as 

primeiras aproximações do Serviço Social com o Marxismo no cenário nacional. 

Por fim, a disciplina FHTM IV analisa a redemocratização do Brasil e suas 

inflexões no Serviço Social, as diversas formas de expressão e enfrentamento da 

questão social no Brasil, a necessidade de redimensionamento da profissão frente 

às transformações societárias (neoliberalismo, internacionalização do capital)63. 

Conforme a ementa das disciplinas FHTM I, II, III, IV, são estudados um 

conjunto de conteúdos que vão desde o processo histórico da profissão até as 

transformações societárias que influenciam o Serviço Social na contemporaneidade 

e as formas de enfrentamento da questão social. Nessa direção, são contempladas 

discussões teóricas relevantes para análise da profissão na perspectiva crítica. 

Nesse rumo, o debate na profissão sobre a influência da religião na atuação 

profissional precisa ser constante. Assim, Iamamoto (2017, p. 29-30) enfatiza:  

 
 

ainda que a profissão e o ensino acadêmico-profissional tenham se 
secularizado ao longo dos anos, a religiosidade impregna a juventude 
estudantil na área, especialmente a de raiz protestante, que sobrepuja a 
influência católica das origens do Serviço Social. Atualmente o componente 
religioso é mais afinado com a ascensão social capitalista, expressando um 
trânsito da fraternidade à prosperidade. É importante reconhecer a liberdade 
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 Para acesso às ementas das disciplinas, pesquisar sobre o  Projeto Pedagógico de Curso do Curso 
de Serviço Social em http://www.uern.br/faculdade/servico.asp?item=FASSO. 

http://www.uern.br/faculdade/servico.asp?item=FASSO
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de escolha religiosa, de foro privado, e respeitar o caráter laico do Estado 
na atuação profissional na esfera pública.  

 
 

A entrevistada continua abordando sobre as disciplinas, destacando sobre as 

mudanças da questão da Administração: 

 
 

Como é que se a gente vai exigir que os nossos alunos eles não fiquem só 
no discurso da crítica? Porque muitas vezes fica. Eles não entendem a 
trajetória do Serviço Social. Eles às vezes não entendem a articulação de 
todas as disciplinas, principalmente a questão da administração. Nós só 
temos Administração [...], hoje nós só temos uma. Então, a perda para o 
aluno aí foi grande, porque você deixou de ver a efetivação, a elaboração, o 
acompanhamento, o monitoramento e a avaliação dos projetos. Não tem 
como você só com uma disciplina trabalhar e uma das ações que a Lei de 
Regulamentação da Profissão garante é o exercício dentro das funções de 
administração. Você coordena, você gerencia, você avalia e aí? (Equidade). 

 
 

Equidade explicita que os/as discentes, às vezes, não conseguem realizar  

articulação entre as diversas disciplinas do curso, especificando sobre a fragilidade 

com relação às disciplinas de Administração I e II, as quais eram ofertadas, sendo 

que na atual Matriz Curricular está sendo ofertada apenas Administração e 

Planejamento Social no 5º período, com 60h/a. A entrevistada analisa também sobre 

as dificuldades de trabalhar somente uma disciplina sobre administração, devido as 

competências e atribuições privativas do/a Assistente Social relacionadas a esta 

área de atuação.     

A redução da disciplina especificada anteriormente pode trazer implicações 

para o exercício profissional, principalmente devido a necessidade de uma atuação 

direcionada para a elaboração, monitoramente e avaliação de projetos, como bem 

destacado pela entrevistada. Em complementação a essa discussão, a Lei de 

Regulamentação da Profissão, entre as competências do/a Assistente Social, 

dispõe: 

 
 

Art. 4º 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; X - planejamento, organização e 
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administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social (BRASIL, 
1993). 

 
 

Desse modo, o debate ampliado nessa área, contribui para uma intervenção 

profissional qualificada no âmbito do Serviço Social.     

Ainda com relação ao currículo, a entrevistada continua analisando:  

 
 
Então assim, [...] é um desafio muito grande pra formação profissional hoje.  
Porque a gente monta esse Currículo, essa proposta pedagógica, mas 
rapidamente ela é superada. Aí a gente começa a ver que a gente tem 
alguns estrangulamentos, que a gente engessa a formação, que o aluno 
passa mais tempo que o necessário, por quê? Porque se ele perder uma 
cadeira, ele já atrasa quase um ano do curso. A gente não tem condições, 
porque a gente só tem uma oferta, a gente não tem condições de ofertar 
aquela mesma disciplina duas vezes no ano, só oferta uma, se perder 
Monografia, você só tem no próximo semestre. Então assim, são coisas que 
a gente tem que pensar como é que a gente vai trabalhar essa formação, 
tanto a formação profissional, quanto a formação cidadã porque o mundo tá 
complicado e as demandas são fortes, imensas (Equidade). 

 
 

A fala direciona-se para a dinamicidade da proposta curricular que atualmente 

está em curso e necessita ser monitorada e revisada64.  Exemplifica que quando o/a 

discente perde uma disciplina, atrasa quase um ano do curso. Isso devido a FASSO 

não ter condições de ofertar a mesma disciplina duas vezes por ano. Conclui 

fazendo uma reflexão de como vai trabalhar a formação profissional e cidadã diante 

das questões do currículo, em virtude das demandas atuais.   

Nessa direção, acrescenta que  

 
 

agora a gente precisa inserir outras discussões, como por exemplo, a 
questão de Serviço Social e Meio Ambiente. A gente precisa mais de 
civilidade, a questão de Serviço Social e a questão habitacional. A gente 
precisa tá trabalhando essas questões que são demandas. A inserção da 
Política de ATER (Assistência Técnica Rural) que é uma demanda que se 
constitui espaço sócio-ocupacional do Serviço Social. [...] Hoje a gente tá 
organizando esse Fórum Sociojurídico. É exatamente na possibilidade de 
discutir o espaço sócio-ocupacional do Serviço Social. Qual é esse espaço? 
Como é que ele se configura hoje? Aqui em Mossoró a gente tá 
trabalhando, mas, a gente não tem mais só assistência à saúde. A gente já 
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 Conforme foi mencionado no capítulo terceiro, foi dado início a uma proposta de revisão do Projeto 
Pedagógico do Curso. 
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tá visualizando outros campos. Então a gente precisa tá em sintonia 
(Equidade). 

 
 

A entrevistada aborda sobre a necessidade de incluir novas demandas para o 

Curso de Serviço Social, citando exemplos sobre o Serviço Social e o Meio 

Ambiente, habitação, a Política de Assistência Técnica Rural. Com isso, discute 

sobre a questão da ampliação do espaço de trabalho do/a Assistente Social, 

apontando inclusive sobre a realidade de Mossoró, com necessidade de estabelecer 

uma sintonia entre a formação profissional e o espaço sócio-ocupacional.  

Nessa perspectiva, segundo Iamamoto (2004, p. 172), 

 
 

a sintonia da formação profissional com o mercado de trabalho é condição 
para se preservar a própria sobrevivência do serviço Social. Como qualquer 
profissão, inscrita na divisão social e técnica do trabalho, sua reprodução 
depende de sua utilidade social, isto é, de que seja capaz de responder as 
necessidades sociais, que são a fonte de sua demanda. 

 
 

Diante disso, a formação profissional precisa está articulada com as 

mudanças no mercado de trabalho, não no sentido de incorporar as demandas 

mecanicamente, como bem citado por outra entrevistada, mas na perspectiva de 

análise da realidade para elaborar respostas interventivas com efetividade. Nesse 

sentido, as alterações curriculares devem estar em acordo com esses processos 

para que a formação e o exercício profissional caminhem em consonância.     

Como avanços nesse processo de mudanças na Matriz Curricular, uma 

entrevistada comenta:  

 
 

Outro avanço que a gente detectou também foi a inclusão de disciplinas 
como esse [...] Seminário sobre Projeto Ético-Político, que a gente deixa as 
temáticas abertas pra a gente colocar questões mais contemporâneas da 
atualidade, que a gente possa articular [...]. Então, esses seminários que 
nós criamos com temáticas mais abertas, tópicos especiais de Serviço 
Social. Então, você pode colocar questões que estão na realidade e você 
não fecha a temática, porque você pode discutir qualquer aspecto do 
Projeto Ético-Político. Você pode discutir qualquer aspecto tópicos especiais 
que são debates que estão aparecendo. Então, acho que foi outro avanço 
também que nós construímos com nossa proposta pedagógica (Pluralismo). 
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A entrevistada discorre sobre a inclusão de disciplinas com temáticas mais 

abertas, como tópicos especiais de Serviço Social, que discute questões mais 

contemporâneas, citando o exemplo do Seminário sobre Projeto Ético-Político. 

Levando em consideração as transformações sociais, as mudanças no mercado, 

essas questões possibilitam para o/a discente a ampliação do universo de 

aprendizagem, com a discussão de temáticas mais voltadas para questões atuais. 

Nesses termos, conforme Iamamato (2004, p. 170), 

 
 

Uma das condições fundantes para se garantir a adequação da formação 
profissional a dinâmica de nosso tempo, é implodir uma visão endógena do 
Serviço Social e da vida universitária, prisioneira em seus „muros internos‟. 
Alargar os horizontes, voltados para a história da sociedade brasileira nos 
quadros do novo reordenamento mundial para aí melhor apreender as 
particularidades profissionais em suas múltiplas e determinações, densas 
de conteúdos históricos.     

 
 

Este exercício não significa “minimizar” as especificidades do Serviço Social, 

mas, é importante para apropriar-se, a partir da história, de respostas profissionais 

com novas possibilidades interventivas. Sendo assim, a incorporação de temáticas 

inovadoras no Projeto Pedagógico do Curso da FASSO pode ser considerada uma 

estratégia de ampliar a visão da formação e exercício profissional.       

Nesse processo, uma entrevistada aponta sobre a dimensão coletiva do 

trabalho, desatacando sobre a contribuição mútua entre as docentes, especificando 

sobre o Programa Geral do Componente Curricular da Disciplina (PGCC):       

 
 

Então, a gente já escuta o que que o outro tá dizendo. A gente já consulta o 
outro. A gente já se senta pra discutir todos os PGCC, sem aquela de que:  
Ah! Você tá dando sugestão, você tá se metendo, não. Todas as sugestões, 
elas são vistas pra crescimento, elas são vistas como colaboração mesmo 
de melhoria da formação (Equidade). 

 
 

Essa dinâmica de trabalho favorece aos/as docentes o conhecimento do 

conteúdo que vem sendo discutido nas demais disciplinas, além da construção 

conjunta de propostas para formação profissional.  
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A formação profissional na FASSO tem envolvido e construído uma geração 

de jovens que defendem o Projeto Ético-Político da Profissão. Sendo assim, uma 

entrevistada interpreta que  

 
 

[...] tem criado gerações de jovens [...] [que] vem defendendo o Projeto 
profissional dessa profissão nos espaços que chegam. E isso é o que nos 
alegram com um perfil que a gente defende pra formação, um perfil de 
competência ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa, em 
consonância com esse Projeto Profissional (Pluralismo). 

  
 

Uma direção ampla e significativa da formação profissional é a construção de 

um perfil de Assistentes Sociais que convertam os conhecimentos teóricos debatidos 

na Graduação, com suas dimensões, em um exercício profissional pautado em 

princípios baseados no Projeto Ético-Político, como: a liberdade, a defesa 

intransigente dos direitos humanos, a democracia, a equidade e a justiça social, 

além do compromisso com a qualidade dos serviços. Então, segundo Iamamoto 

(2017, p. 18) 

 
 
Nosso projeto profissional nos dá mirada e norte. Ele nos desafia a decifrar 
a história e acumular forças políticas e competência profissional para sua 
viabilização com a certeza na frente e a história na mão. Esse projeto vê-se 
hoje tensionado por projetos societários conservadores, antiliberais e 
anticapitalistas de diversas matizes. Na atualidade, defronta-se com a forte 
ofensiva das forças regressivas travestidas nas instituições religiosas, no 
braço repressivo do Estado, nas organizações corporativas de várias 
frações da burguesia industrial e agrária e das camadas médias em luta 
pela hegemonia, na grande mídia, entre outros aparelhos de hegemonia 
que não podem ser subestimadas. A elas não é imune a categoria 
profissional.  

 
 

De acordo com o pensamento acima, o Projeto Profissional é tensionado por 

outros projetos societários de natureza conservadora, antiliberais e anticapitalistas. 

A implementação desse Projeto sofre embates no cenário de forças regressivas, 

expressas através de instituições religiosas, na repressão do Estado aos 

Movimentos Sociais, na organização de frações da burguesia, no poder da mídia e 

outros aparelhos de hegemonia.  
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As transformações do Modo de Produção Capitalista comprometem a 

formação e assim o exercício profissional. Com a implementação de políticas de 

cunho neoliberal no Brasil, ocorreu uma redução da oferta de serviços públicos 

ofertados pelo Estado, com ênfase em políticas seletivas, focalizadas, sem uma 

perspectiva universal. A população é atingida com o agravamento das expressões 

da questão social, que são matéria de trabalho do/a Assistente Social. A retração do 

Estado atinge a política de educação brasileira. A contrarreforma da educação do 

Ensino Superior privilegia o âmbito privado em detrimento do setor público, com o 

aumento do ensino superior privado e a precarização do ensino público, aspecto 

observado em grande parte das entrevistas da pesquisa.  

A FASSO/UERN, na condição de Instituição Pública, sofre as conseqüências 

desse processo de contrarreforma do Ensino Superior, conforme analisaremos 

posteriormente. 

No ano de 2014 foi realizada uma avaliação in loco do curso da FASSO, 

resultando na elaboração do Relatório de Avaliação do Curso de Graduação, 

Bacharelado em Serviço Social – Campus Central de Mossoró/RN65, elaborado 

por uma Comissão de Especialistas da área de conhecimento. A partir desse 

relatório, foi emitido o parecer conclusivo no 053/2014 - CEE/CES/RN, pelo Conselho 

Estadual de Educação do RN. O documento expressa algumas questões sobre a 

precariedade das condições de funcionamento do curso, não contemplando as 

seguintes ações relacionadas à dimensão organização didático pedagógica: 

 
 

maior uso das tecnologias de informação, comunicação e de assistência no 
processo de formação acadêmica para docentes e discentes, o reduzido 
número de bolsas de iniciação científica e de monitoria para discentes, a 
precariedade da infraestrutura do curso, a limitação no acesso a 
computadores para estudantes, o pequeno acervo bibliográfico da área de 
Serviço Social e a quase completa falta de condições em termos de 
acessibilidades para pessoas com necessidades especiais (CEE/CES/RN, 
2014).  

 
 

A maioria das situações citadas no parecer foram contempladas durante a 

pesquisa de campo. As entrevistadas elencaram sobre as condições precárias de 
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 O Documento encontra-se no apêndice deste trabalho. 
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trabalho na UERN, que vão desde a questão de infraestrutura, atrasos salariais, bem 

como ausência de financiamento para a realização de atividades, entre outras.   

Sobre isso, uma entrevistada analisa:  

 
 

O maior desafio nesse momento é a crise que esse estado vem passando. 
A gente não pode esquecer que a gente tá numa Universidade estadual.  
Esse pra mim, dos quase doze anos que eu estou na Universidade, é o 
momento mais precário dessa Universidade, que vai desde o próprio 
sucateamento, falta de manutenção básica até atrasos de salários que 
nunca tinha ocorrido desde que eu entrei. [...] Isso é um sinal muito ruim, 
inclusive de desestímulo pra o corpo docente e logicamente que isso 
impacta na qualidade de todo processo de formação profissional. Então, 
assim, eu sei que não é somente em nível estadual, o federal também tá 
tendo cortes gigantescos pra investimento, bolsa nas Universidades. Mas, 
particularmente aqui na UERN, eu percebo um descaso e um desrespeito 
por parte do Governo em relação à Universidade, aos estudantes, corpo 
docente e funcionários, todos os seguimentos que compõe a Universidade 
[...]. Então eu colocaria também como principal desafio, a percepção da 
importância da Universidade, a necessidade de um investimento na 
Universidade pra que ela permaneça pública, pra que ela permaneça de 
qualidade (Liberdade).    

 
 

Liberdade aborda como maior desafio a crise do estado do Rio Grande do 

Norte, que repercute na UERN, por ser uma Universidade estadual, expondo que 

nos doze anos de trabalho esse momento é o mais precário. Explicita sobre a 

precariedade da UERN, citando falta de manutenção e atrasos salariais, que é o 

básico no que se refere às condições de trabalho. Essas questões provocam 

impactos negativos na formação profissional, inclusive de desestímulo para o 

trabalho do corpo docente. Relaciona também a precariedade da educação não 

somente na UERN, mas também no nível federal, como cortes de investimentos e 

bolsas. Diante do cenário, finaliza analisando como desafio a necessidade de 

investimento na Universidade para que continue pública e de qualidade. 

Na fala anterior e também em outros momentos das entrevistas, é visível o 

descompromisso do governo estadual com a educação superior, principalmente 

quando se considera a relevância que a UERN tem para acesso a um curso de 

graduação aos estudantes do interior.  

A pesquisa de campo apontou que a UERN vivencia um cenário, que não 

deve ser compreendido desarticulado com a política de educação em nível nacional, 
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de grandes dificuldades e também desafios para implementação de uma formação 

profissional de qualidade.    

Outra entrevistada também complementa sobre as condições de trabalho que 

comprometem a educação enquanto um direito garantido, apontando que “a própria 

estrutura da Universidade é um desafio. Nós não temos salas adequadas. A gente 

não tem um sistema de multimídia adequada. A gente não tem como fazer 

teleconferências” (Equidade).   

Ainda sobre esses desafios, outra entrevistada considera que   

 
 

[...] no processo de formação profissional os desafios não tem sido poucos. 
De ordem mais prática, eu quero dizer o quê? As condições, vamos dizer 
assim, de infraestrutura que nós dispomos pra que esse estudante, ele 
venha, tenha um atrativo de permanecer aqui na Universidade e de sentir 
prazer de estar aqui [...]. Às vezes nem sala de aula nós dispomos porque a 
infraestrutura não nos permite. Então, qual é o atrativo que eu posso 
oferecer ao meu estudante pra que ele tenha o prazer de estar aqui nesse 
ambiente? Onde é que eu posso oferecer? Se a sala de aula já está caótica, 
quais são os outros espaços que eu posso oferecer pra esse estudante, pra 
que ele permaneça aqui? Partindo disso aí, as condições materiais, ela não 
é um empecilho, mas, isso reflete na qualidade a meu ver do processo de 
formação desse estudante. Seja disponibilização de um espaço para 
estudo, seja no acesso a bibliografias ou a livros que estejam a altura do 
que esse estudante realmente necessita. E aí isso não deixa de ser reflexo 
de um aspecto mais político também. E aí a gente ver que são as escolhas 
que os nossos dirigentes fazem e que isso corresponde tanto a nível de 
instituição, quanto a nível de estado, enquanto Rio Grande do Norte e 
quanto a nível de Estado, enquanto Brasil. São as direções que os nossos 
dirigentes, infelizmente, tem assumido, que é o não compromisso ou o 
pouco compromisso com a educação (Justiça Social). 

 
 

A entrevistada aborda desafios relacionados às condições de infraestrutura 

também para que estudantes sintam na UERN um ambiente de certa forma 

agradável para sua permanência. Questiona sobre que outros espaços podem ser 

oferecidos para os/as estudantes. Aponta que essas condições afetam na qualidade 

da formação, especificando sobre a questão de disponibilidade de espaço para 

estudo, acesso à bibliografia. Associa os desafios aos aspectos políticos 

relacionados às escolhas realizadas pelos dirigentes em nível de UERN, em nível de 

estado e também em nível de Brasil com a política de educação.   
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Esse “não compromisso ou pouco compromisso” com a educação pública 

está inserido em contexto nacional, com a implementação de políticas sociais 

precárias que não garantem a qualidade e a garantia de um direito.  

 
 

A gente tem a questão da sobrecarga das docentes que muitas vezes nos 
limitam em termos de encampar outras atividades, exemplo, o Programa de 
Monitoria nas disciplinas, [...] que isso demanda disponibilidade, demanda 
carga horária. [...] Eu falo por mim, já tive experiência com Programa de 
Monitoria, experiência super rica, tanto pra docente como pra as/os 
estudantes. Mas, nos últimos anos eu não tenho feito proposta no Programa 
de Monitoria, por falta de condições mesmo de dar conta de todas as 
atividades que a gente entende como importantes pra formação profissional. 
Que a gente tem o compromisso, que a gente entende como importantes 
pra qualificar esse processo e muitas vezes a gente não tem as condições 
concretas, objetivas pra efetivá-las (Democracia). 

 
 

Em termos de condições de trabalho, a entrevistada avalia acerca da 

sobrecarga das docentes, dificultando em realizar outras atividades além da sala de 

aula, citando o Programa de Monitoria nas disciplinas. Relatou sobre a importância 

de sua experiência no Programa, entretanto, existe a falta de condições para realizar 

essa e outras atividades acadêmicas relevantes no processo de formação.    

O Programa Institucional de Monitoria tem o objetivo de estimular a 

participação de alunos/as dos cursos de graduação no processo formativo, 

articulando pesquisa e extensão no âmbito dos componentes curriculares, 

socializando o conhecimento e minimizando problemas como repetência, evasão e 

falta de motivação66. Sendo assim, constitui uma oportunidade de ampliar o universo 

de conhecimentos na área de formação, além de contribuir com a permanência do/a 

estudante no Ensino Superior. Entretanto, no atual cenário da FASSO/UERN essa 

atividade encontra-se comprometida. Estes pontos direcionam para alguns 

questionamentos: será que é somente nas Universidades Privadas que as 

dimensões da pesquisa e da extensão são afetadas? Diante das atuais condições 

das Universidades Públicas, como operacionalizar essas dimensões na formação 

profissional? 

                                                           
66

 Disponível em: <http://proeg.uern.br/ proeg-pim>. Acesso em: 02/05/2017. 
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Em se tratando da sobrecarga dos/as docentes, é importante considerar que 

essa questão contribui para o processo de adoecimento do quadro de 

professores/as, como citou outra entrevistada.  

Sobre a questão de adoecimento no trabalho, Praun e Antunes (2015, p. 414) 

analisam que na sociabilidade capitalista 

 
 

a pressão pela capacidade imediata de resposta dos trabalhadores às 
demandas do mercado, cujas atividades passaram a ser ainda mais 
controladas e calculadas em frações de segundos, assim como a obsessão 
dos gestores do capital em eliminar completamente os tempos mortos dos 
processos de trabalho, tem convertido, paulatinamente, o ambiente de 
trabalho em espaço de adoecimento. 

 
 

Essa lógica do estabelecimento de metas, aliado à produtividade, é um 

desafio que perpassa as políticas públicas no sentido do/a trabalhador/a dar 

respostas quantitativas às demandas atendidas, muitas vezes em um curto espaço 

de tempo. Além disso, as equipes de trabalho reduzidas são exploradas e 

sobrecarregadas para atingirem objetivos direcionados pelas políticas.  

Esse ponto articula-se com a precarização do trabalho docente relacionado 

ao concurso público. Foi realizado recentemente um concurso, mas com apenas 

uma vaga para a FASSO.  Uma das entrevistadas analisa: 

 
 

como é que a gente vai trabalhar na formação profissional com a 
precarização do trabalho docente? Porque nós não temos concurso. 
Tivemos um agora pra uma vaga, não é suficiente. Então, a gente tá muito 
com professores substitutos. Então, como é que a gente pode ter uma 
proposta de execução a médio, curto e longo prazo de formação se a gente 
capacita esses professores pra ficar em sala de aula e eles num curto 
espaço de tempo são substituídos? Isso é um desafio muito grande, é a 
abertura de concurso pra completar o quadro permanente (Equidade).  
 
 

Apesar da realização do concurso público na UERN em 2016, a quantidade 

de vagas ofertadas não supre as necessidades de contratação de professores na 

FASSO. A entrevistada relata sobre a rotatividade de docentes devido à condição de 

professor/a substituto/a, o que acarreta prejuízos para o processo formativo. Essa 

condição de professor/a substituto/a ainda é mais precarizada, sem estabilidade e 
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alguns direitos trabalhistas. Em meio a precariedade nas condições de trabalho, uma 

entrevistada comenta sobre as exigências postas ao trabalho na Universidade para 

continuar com a qualidade dos cursos. 

 
 

E a gente tem que manter a qualidade da nossa formação e as exigências 
são crescentes porque agora com o Mestrado, a gente tem que publicar, a 
gente que participar de eventos, mas, não temos condições objetivas pra 
isso, a não ser custeando. A gente vive entre uma conjuntura mais difícil do 
ponto de vista dos direitos e as exigências fazem parte dessa conjuntura 
cada vez mais claras pra uma lógica produtivista, uma lógica de publicação 
que a Pós-Graduação coloca e a gente tentando manter, não só o nosso 
esforço, compromisso pra continuar garantindo essa qualidade, nos 
capacitando, tendo essa participação nacional, como também pra fazer uma 
crítica a essa lógica produtivista e continuar produzindo, socializando 
nossas produções. Mas, não na lógica que é porque a gente tem que fazer 
a qualquer custo, de produzir a quantidade X, mas, numa lógica de que a 
nossa profissão, ela é um compromisso social, um retorno das nossas 
pesquisas a sociedade. Nós temos que fazer isso do ponto de vista do 
compromisso ético-político. Mas, não aderindo à lógica de que eu faço um 
artigo e bote teu nome e amanhã tu faz um artigo e bota o meu, nessa 
lógica de faz de conta, porque a gente precisa dar números pra o Mestrado 
sobreviver, pra vir mais bolsa pra a gente construir (Pluralismo). 

 
 

Menciona que na realidade é necessário manter a qualidade na formação e 

hoje na FASSO, com o Mestrado, tem-se exigências para publicação e participação 

em eventos que vai de encontro à falta de condições objetivas que deveriam ser 

disponibilizadas pela UERN. Faz uma crítica a essa lógica quantitativa na produção, 

analisando que a profissão tem um compromisso social de retorno das pesquisas 

para a sociedade em consonância com aspecto ético-político.  

Esse processo de precarização do trabalho docente nas IES como parte de 

um contexto amplo de mercantilização da educação inclui a exigência da lógica 

quantitativa de produtividade e publicação. Isso pode trazer desafios para a 

formação profissional do Serviço Social, no sentido de que a quantidade seria mais 

relevante do que a qualidade teórica das produções acadêmicas. Esse ponto 

também contribui para a sobrecarga do trabalho docente.        

O cenário atual atinge o/a profissional ao afetar as condições de trabalho e a 

formação profissional, com aspectos relacionados por Santos (2016, p. 279): 
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as exigências de produtividade postas pelo mercado, com pressões por 
prazos a serem cumpridos; a falta de técnicos especializados e/ou 
diminuição de recursos humanos e financeiros; os precários contratos 
trabalhistas que comprometem a qualidade impressa ao conteúdo de 
trabalho e dos procedimentos utilizados na sua realização, uma vez que não 
garantem a continuidade de suas atividades; poucos profissionais para 
atender a um grande contingente, fortalecendo práticas rotineiras, 
reiterativas e fragmentadas.     

 
 

Esses desdobramentos provocam desafios para uma formação profissional 

crítica e com competências teórica, técnica, ética e política, contrapondo-se também 

ao compromisso com a qualidade dos serviços sociais prestados à população, como 

dispõe o Código de Ética da Profissão (1993).  

 
 

Outro desafio é a própria questão da participação do aluno em atividades de 
pesquisa e extensão. Como é que a gente operacionaliza as funções 
básicas da Universidade que é o ensino, a pesquisa e a extensão, se a 
gente não tem financiamento pra pesquisa e pra extensão, menos ainda. 
Então, que estímulos a gente tá dando pra os professores terem pesquisa 
ou terem extensão, se a gente tá autofinanciando essas atividades? Ou 
você recorre a um edital que também já houve cortes imensos ou você vai 
autofinanciar a pesquisa (Equidade). 

 
 

A entrevistada elenca como desafio a participação discente em atividades de 

pesquisa e extensão, devido a ausência de financiamento para essas atividades 

acadêmicas. Desse modo, a formação profissional é comprometida com relação à 

dimensão da pesquisa, pois compreende-se que essa dimensão é imprescindível 

para garantia da iniciação científica e desenvolvimento de uma postura investigativa 

na realidade social.  

A entrevistada abrange também a perspectiva da relação formação 

profissional com os desafios encontrados na realidade sócio-ocupacional. “A gente 

forma os alunos, mas, por exemplo, no exercício profissional como é que eles vão 

ser profissionais éticos e tudo mais, se eles não têm nem espaço para garantir o 

sigilo ao usuário pela precarização dos equipamentos sociais” (Equidade).   

Desse modo, é necessário articular o processo formativo ao mercado de 

trabalho, analisando criticamente sobre os impasses que o/a Assistente Social 

encontra no exercício profissional. O Código de Ética do/a Assistente Social, a Lei 
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de Regulamentação da Profissão, bem como as Resoluções do CFESS são 

instrumentos normativos que contribuem para a luta por um espaço sócio-

ocupacional que garanta um atendimento de qualidade. Além disso, a articulação 

coletiva com profissionais da área e Conselhos Regionais de Serviço Social também 

são ações importantes nesse processo. 

Outra entrevistada questiona como fortalecer e continuar defendendo o 

Projeto de Formação Profissional vinculado ao Projeto Ético-Político ao deparar com 

a realidade de precariedade na educação:  

 
 
Como fortalecer ou como permanecer defendendo um Projeto de Formação 
Profissional que tá dentro de um Projeto Ético-Político, que tem um viés 
mais crítico, quando nós nos deparamos com essa realidade que tá aí 
sempre confrontando com esses ideais mais críticos. [...] Até onde nós 
realmente conseguiremos defender esse nosso Projeto Profissional no 
âmbito da FASSO, tendo em vista todos esses embates que nós temos 
passado tanto do ponto de vista mais prático, tanto do ponto de vista 
político? (Justiça Social).  

 
 

O Serviço Social historicamente, em nível nacional, especificadamente a partir 

da construção do projeto profissional de ruptura com as bases conservadoras, é 

uma profissão marcada por um processo de lutas articuladas às mobilizações sociais 

em defesa de direitos para a classe trabalhadora, assim como conquistas no âmbito 

da profissão. Em todos esses momentos políticos, esteve na contramão do Projeto 

Societário defendido pela ordem capitalista, buscando o fortalecimento do Projeto 

Ético-Político hoje hegemônico na categoria.  

 
 

No contexto de crise do capital e da necessária recomposição da resistência 
no âmbito da academia, ganha centralidade no âmbito da formação 
profissional a definição de uma base teórica sólida que favoreça a dimensão 
investigativa, que deve incidir sobre os processos históricos reais e as 
demandas imediatas com as quais atuam o Serviço Social, 
problematizando-as e propondo alternativas para seu enfrentamento. Isso 
implica uma análise critica da sociedade contemporânea mediante o 
desvelamento das relações sociais capitalistas, da conjuntura política, das 
formas de regulação social e da dinâmica da luta de classes na sociedade 
(UERN, 2013, p. 26).  

 
 



143 

 

 

Levando em consideração a vivência acadêmica na FASSO, como também o 

resultado da pesquisa de campo realizada com docentes, a Faculdade tem se 

comprometido com essa base teórica sólida que contribui com a dimensão 

investigativa sobre a realidade social, no sentido de elaborar criticamente 

alternativas para enfrentamento das expressões da questão social. Além disso, tem 

participado de processos de lutas pela garantia de direitos em favor da classe 

trabalhadora.   
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5 CONCLUSÂO 
 

O Serviço Social brasileiro construiu historicamente sua formação profissional 

conforme influências conjunturais na sociedade burguesa. No início, a profissão 

tinha como base a Doutrina Social da Igreja, utilizando-se do neotomismo. 

Especialmente a partir da década de 1940, com a organização do espaço sócio-

ocupacional, a profissão passa a ter contato com o Serviço Social norte-americano, 

baseado na teoria positivista. Nesse período, o/a Assistente Social implementou sua 

prática profissional em uma perspectiva individualizante, voltada para ajustamento 

dos indivíduos ao meio social para amenizar as expressões da questão social 

provenientes do sistema capitalista.   

Posteriormente, o Serviço Social inicia o processo de questionamento das 

suas bases tradicionais, tendo como marco nesse período o Movimento de 

Reconceituação, a partir década de 1960. Em decorrência disso, ocorreram avanços 

teórico-políticos e interventivos, em que os/as profissionais começaram a rever a 

metodologia, a prática profissional e o referencial teórico conservadores, com a 

aproximação da categoria à tradição marxista, entretanto, sem uma aproximação 

rigorosa aos textos de Marx.    

No contexto de redemocratização do Brasil, na década de 1980, no Serviço 

Social ocorre o desenvolvimento de uma postura crítica nos aspectos teórico e 

prático (NETTO, 2005). A profissão desenvolve uma postura articulada com as reais 

necessidades da classe trabalhadora, direcionando-se para a qualificação 

acadêmica e preocupando-se com a pesquisa na profissão. O Projeto de Formação 

Profissional, construído a partir desse período, foi marcado por um Movimento de 

Renovação Profissional, o qual vinha sendo desenvolvido na profissão. Destaca-se, 

nesse momento, a formação profissional no âmbito universitário, com a finalidade de 

realmente atender as demandas sociais postas à profissão, juntamente com a 

questão de se colocar a necessidade da pesquisa e capacitação continuada.  

A perspectiva de construir uma formação profissional comprometida com a 

conquista da emancipação humana recebeu visibilidade no Currículo de 1982 

(CARDOSO, 2007). Esse período marcado pela mobilização das lutas sociais no 

Brasil e as transformações no interior da profissão é propício para a constituição do 
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Projeto Ético-Político do Serviço Social, com direcionamento crítico e em defesa da 

classe trabalhadora.  

Dessa trajetória profissional de debates e redefinições sobre a profissão, 

ocorre a formulação do Código de Ética (1986) e, posteriormente, a sua revisão, 

através do Código de Ética (1993); a promulgação da Lei de Regulamentação da 

Profissão (1993).  

É nos anos de 1990 que a ABESS/CEDEPSS (gestão 1993/1995) 

desencadeou a revisão deste Currículo Mínimo, com participação ampla de 

docentes, Assistentes Sociais, estudantes e entidades da categoria profissional. 

Essa revisão que culminou nas Diretrizes Curriculares (1996) desenvolve-se em um 

período de transformações conjunturais, com a entrada do neoliberalismo no Brasil, 

ocorrendo um redirecionamento da intervenção do Estado nas expressões da 

questão social, com políticas sociais seletivas focalizadas para amenizar a 

desigualdade social, articulada ao processo de privatização. Nesse contexto, ocorre 

uma onda conservadora a respeito dos avanços das lutas da classe trabalhadora em 

períodos anteriores e no âmbito da academia com o pensamento pós-moderno67.    

A implementação das Diretrizes Curriculares (1996) passa por um processo 

de resistência e embates, através da luta por uma formação ético-política com base 

na teoria social crítica. O marxismo é incorporado como referencial teórico 

hegemônico, apesar da necessidade de apropriação crítica de outras vertentes 

teórico-metodológicas, direcionando para eliminação do ecletismo (GUERRA, 2016).  

Desse modo, as Diretrizes Curriculares (1996) norteiam a formação 

profissional na perspectiva do Projeto Ético-Político, apontando, assim, sobre a 

indissociabilidade entre formação e exercício profissional, através de um conjunto de 

conhecimentos e habilidades que direcionam para uma competência teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política.  

Na pesquisa de campo foi apontado que a formação, com base nas Diretrizes, 

busca a qualidade direcionada para uma perspectiva crítica, em que garanta ao/a 

                                                           
67

 “O pensamento pós-moderno, com sua defesa de um pluralismo de jogos de linguagem que 
impossibilita ir além de consensos locais e temporais, não permite dispor de critério algum  para 
discernir as injustiças sociais [...]. Tal pensamento, ainda que se proponha o contrário, termina não  
oferecendo apoio à democracia e sendo um apoio as injustiças vigentes” (SANTOS, 2007, p. 42  
apud MARDONES, 1994, p. 38).  
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profissional condições de analisar as determinações sociais para intervir na defesa 

de direitos e na construção de um Projeto Profissional vinculado a outro Projeto 

Societário, sem exploração e dominação de classe. Essa formação tem o 

compromisso com valores e princípios éticos em favor dos interesses da classe 

trabalhadora.   

No sentido de pensar o Serviço Social enquanto produção de conhecimento, 

formação e intervenção profissional e associação as lutas em defesa da classe 

trabalhadora, destacou-se na pesquisa a organização das entidades da profissão 

(CFESS/CRESS, ABEPSS, ENESSO). O protagonismo de tais entidades é que 

conduz a profissão na busca pela efetivação e ampliação de direitos nos cenários 

adversos.  

Nesse sentido, em se tratando da formação profissional, é importante abordar 

ações que se configuram como avanços: o Plano de Lutas em Defesa do Trabalho e 

da Formação Profissional e Contra a Precarização do Ensino Superior, elaborado 

conjuntamente pelo conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO, em Abril de 

2009, por meio do GT Trabalho e Formação Profissional; a aprovação da Resolução 

do CFESS, n. 533, de 29/09/2008, que regulamenta a supervisão direta de estágio 

supervisionado no Serviço Social; os documentos Sobre a Incompatibilidade entre 

Graduação à Distância e Serviço Social (Volumes 1 e 2); a Política Nacional de 

Estágio, elaborada a partir de um debate coletivo, com versão final em 2010.  

  Nesses processos de resistências, o Serviço Social, em especial a formação 

profissional, desde a década de 1990 é permeada por desafios para manutenção de 

uma direção social com base nas Diretrizes Curriculares (1996) e no Projeto Ético-

Político. Nesse período, a crise do sistema capitalista ocorreu sob a hegemonia das 

classes dominantes, orientada pelo Consenso de Washington e das diretrizes 

provenientes do FMI e Banco Mundial, “no que se refere à privatização das 

empresas produtivas estatais e dos serviços públicos, como os de telecomunicações 

e distribuição de energia, além das reformas previdenciária e trabalhista, abrindo as 

portas do país ao capital internacional” (MOTA, 2017, p. 40). Nessa direção, a 

reestruturação do mercado de trabalho provoca implicações para a classe 
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trabalhadora, com a precarização das condições de trabalho, a redução do trabalho 

vivo, o desemprego estrutural, a informalidade e a destruição de direitos.  

Nessa conjuntura, acontece a contrarreforma da educação, principalmente do 

Ensino Superior, com um investimento na Universidade Privada em detrimento da 

Universidade Pública, especialmente a partir dos governos de Fernando Henrique 

Cardoso. Durante a investigação, foi possível identificar esses desafios postos para 

a formação em decorrência desse cenário. Nos últimos anos ocorreu um aumento 

do ensino privado no Serviço Social (MEDEIROS 2016), acarretando mudanças na 

formação e exercício profissional, observando intervenções tecnicistas, 

policialescas, pontuais, sem as devidas análises das determinações sociais. O 

ensino nesta perspectiva é direcionado para atender as necessidades do mercado 

em uma lógica produtivista e lucrativa.  

Nesse sentido, a pesquisa demonstrou que a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão não acontece enquanto fundamentos essenciais para o 

processo formativo de qualidade. Além disso, os/as docentes se submetem a 

condições precarizadas de trabalho na situação de horistas e com uma sobrecarga 

de trabalho.  

A tendência mercantil da formação profissional dos/as Assistentes Sociais 

contribui para a reprodução de profissionais em acordo com a política social 

focalizada e minimalista, que visa o controle da pobreza, desconstruindo o perfil 

crítico e pesquisador.  

Em complementação, a maioria das entrevistadas analisaram sobre o curso 

de Serviço Social, na modalidade à distância, como trazendo grandes riscos para a 

profissão, enquanto formação aligeirada, desqualificada e que ampliou 

consideravelmente o número de Assistentes Sociais que não estão em sintonia com 

o Projeto Ético-Político. Essas questões provocam o rebaixamento salarial e o 

desemprego de profissionais, além do que é uma ameaça para o fortalecimento do 

Projeto Profissional.  

O sistema EaD está permeado por vários problemas, tais como: materiais de 

estudo com conteúdo superficial e fragmentado; redução da carga horária 

presencial; ausência de bibliotecas; ausência de supervisão direta de estágio, 
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descumprindo a legislação; além de avaliações finais de múltipla escolha não 

presenciais (CFESS, 2010). Esse processo de formação é fragmentado, tecnológico, 

sem uma perspectiva de totalidade, criticidade e competência teórica, técnica e 

ética.  

Na particularidade da FASSO/UERN, a pesquisa respondeu também aos 

avanços e desafios da formação profissional que estão articulados a uma conjuntura 

nacional. A Faculdade tem construído uma formação profissional com a direção 

social em consonância com as Diretrizes Curriculares (1996), apresentando, assim, 

um compromisso com a educação pública, gratuita, presencial e de qualidade.  

O processo de implementação das Diretrizes Curriculares nos Cursos de 

Serviço Social, especificamente na FASSO, apresenta uma série de componentes 

curriculares, conforme o atual Projeto Pedagógico, contribuindo para a constituição 

de uma estrutura curricular que direcione para uma formação de profissionais 

capacitados/as para atuar nas múltiplas expressões da questão social.   

Sendo assim, o curso da FASSO objetiva formar profissionais com 

capacidade de analisar a profissão em cenários históricos e sociais, e assim intervir 

criticamente nos espaços socioassistenciais, com base nas dimensões teórico-

metodológica e ético-política, seguindo os preceitos das normativas do Serviço 

Social, em acordo com o Código de Ética e Lei de Regulamentação da Profissão.    

Desse modo, a Faculdade tem monitorado, avaliado e construído 

coletivamente os Projetos Pedagógicos em sintonia com os desdobramentos da 

profissão nacionalmente. Além disso, docentes e discentes têm contribuído com o 

processo de formação profissional, como representantes em entidades do Serviço 

Social (CFESS/CRESS, ABEPSS, ENESSO).  Essa articulação da FASSO com as 

entidades nacionais possui grande relevância para a realidade regional e estadual 

da profissão e da UERN, trazendo ganhos para a formação e o exercício profissional 

no sentido do compromisso com o Projeto Ético-Político.      

A FASSO tem construído uma formação profissional de referência no estado 

do Rio Grande do Norte. Como parâmetros para isso, além de outros apontados na 

pesquisa, destaca-se o ingresso de profissionais em concursos públicos em vários 

lugares do Brasil, como também o ingresso no próprio Mestrado da Faculdade. 
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Outra questão destacada é a colocação do curso de Serviço Social da 

FASSO/UERN em quarto lugar no Brasil em 2015, a partir da avaliação do ENADE. 

A maioria das entrevistadas consideram o compromisso e a qualidade do corpo 

docente que contribuem para a formação de qualidade na FASSO e a 

implementação de valores defendidos no Projeto Ético-Político. Com relação ao 

aperfeiçoamento profissional, a maioria das professoras são doutoras. A capacitação 

profissional contínua é considerada um fator importante para a produção de 

conhecimento e ações na realidade local. Entretanto, foi expresso na pesquisa que 

atualmente a UERN não está apoiando a participação de docentes e discentes em 

eventos profissionais, o que, em certa medida, provoca implicações nas atividades 

além da sala de aula.  

Com relação à pesquisa, a Faculdade dispõe de núcleos e grupos de 

pesquisa (NEM, NEPTI, NECRIA, GEF, GEPP e GESTULS) que integram a 

formação profissional, contribuindo para o conhecimento da realidade profissional e 

social e articulação entre a teoria e a prática.  

Além desses avanços, a política de estágio da FASSO foi mencionada como 

uma das melhores do Brasil, destacando-se a realização por todos/as os/as 

docentes da supervisão em grupos pequenos com a articulação dos profissionais 

dos campos. É relevante a operacionalidade do estágio curricular na FASSO, pois é 

considerado uma dimensão extremamente necessária na formação, no sentido 

dos/as estagiários/as visualizarem a articulação teoria e prática no cotidiano 

profissional, apreendendo sobre o espaço sócio-institucional, as demandas, a 

política social, a correlação de forças, a autonomia relativa, entre outras questões, 

para construção das dimensões investigativa e interventiva.  Com relação ao estágio 

não-obrigatório, verifica-se que é necessário implementar o acompanhamento na 

FASSO.  

Nesse processo de avanços, recentemente foi implantado o Programa de 

Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais (PPGSSDS), stricto sensu, 

nível de Mestrado. Essa implantação significa uma possibilidade de   

aperfeiçoamento profissional para egressos/as que não têm condições de se 

deslocarem até outras Universidades mais distantes. Além disso, contribui com o 
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processo de continuidade da formação profissional, no sentido proporcionar o 

debate sobre assuntos relacionados à profissão, em articulação com os direitos 

sociais, implicando em melhorias na atuação profissional.  

Apesar da conquista importante do Mestrado, identificada na pesquisa, é 

necessário continuar com a qualidade da Graduação. Nesse sentido, uma 

entrevistada pontua sobre a relevância da contribuição da Pós-Graduação com a 

Graduação.    

Em se tratando do Projeto Pedagógico da FASSO, também foram 

identificadas mudanças a partir das Diretrizes Curriculares, como: a inserção da 

disciplina de Ética em Serviço Social; a junção de disciplinas sobre História, Teoria e 

Metodologia do Serviço Social para a disciplina de Fundamentos Histórico-Teóricos-

Metodológicos do Serviço Social (FHTM), ministrada em quatro períodos; oferta de 

apenas uma disciplina de Administração e Planejamento Social; inclusão de 

temáticas mais abertas relacionadas às questões atuais da profissão.  

Essas mudanças contribuíram significativamente para a ampliação da 

discussão sobre a ética enquanto dimensão imprescindível para profissão, pois, 

anteriormente, só apresentava uma disciplina na grade curricular. Com relação à 

disciplina FHTM do Serviço Social, esta possibilitou o estudo das questões 

históricas, teóricas e metodológicas da profissão de forma articulada em uma 

dimensão de totalidade e não fragmentada, conforme era abordada na matriz 

curricular anterior. Já no que se refere à redução das disciplinas relacionadas à 

administração, consideradas também importantes na formação profissional, a 

discussão na revisão curricular é um momento para avaliação desse processo.   

Ainda sobre a inclusão de novas disciplinas, consideradas mais abertas, possibilita o 

debate sobre temáticas atuais, conforme as transformações e necessidades da 

profissão.  

Outro aspecto também abordado na pesquisa é a necessidade de incluir 

outras discussões ao Curso de Serviço Social, citando exemplos como Serviço 

Social e Meio Ambiente, Habitação, Política de Assistência Técnica Rural.  

Sendo assim, a construção do Projeto Pedagógico é um processo dinâmico e 

contínuo, que no decorrer de sua elaboração ou revisão vai sofrendo transformações 
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em consonância com o modo como se apresenta o Serviço Social e, ao mesmo 

tempo, relaciona-se com aspectos conjunturais.  

Em meio aos avanços analisados, a FASSO, emergida nesse cenário 

regressivo do Ensino Superior, é permeada também por desafios que interferem na 

efetivação de uma formação profissional crítica e comprometida com a classe 

trabalhadora. A maioria das entrevistadas consideram as condições de trabalho na 

UERN precárias, apontando questões relacionadas à infraestrutura (salas 

inadequadas, ausência de um espaço para estudo), precariedade em aparelhos 

tecnológicos (ausência de um sistema multimídia adequado), fragilidades no acesso 

à bibliografia, atrasos salariais, bem como ausência de financiamento para 

realização de pesquisa, inclusive afetando a participação de discentes.   

Em consonância com as situações acima, ainda se identificou a sobrecarga 

do trabalho docente, dificultando a realização de outras atividades acadêmicas, 

como o Programa de Monitoria citado por uma das entrevistadas. Em se tratando 

dessa sobrecarga, relatou-se que as vagas destinadas para a FASSO no último 

concurso foram insuficientes para atender as necessidades do curso.  

Associado a essa questão, o contexto educacional atual, direcionado por uma 

lógica produtivista e competitiva, impõe exigências ao trabalho docente para 

publicação e participação em eventos, o que, contraditoriamente, vai de encontro à 

falta de condições que não são disponibilizadas na realidade da UERN.  

As exigências de produtividade são postas pelo mercado, com prazos a 

serem cumpridos, contribuindo também para a sobrecarga dos/as docentes, 

podendo gerar processos de adoecimento.   

Para além dessa lógica, é necessário analisar que as pesquisas realizadas no 

Serviço Social devem contribuir com respostas concretas para as demandas sociais, 

direcionando, assim, para o compromisso social de retorno das pesquisas para a 

sociedade, em acordo com o aspecto ético-político.  

A partir da pesquisa realizada, é possível considerar que as possibilidades 

estão presentes na realidade, entretanto não são transformadas em alternativas 

profissionais de forma automática. Os/as Assistentes Sociais precisam apropriar-se 
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dessas possibilidades, desenvolvendo-as e transformando-as em ações de trabalho 

(IAMAMOTO, 2004).    

Nesta perspectiva, o projeto de formação profissional, na direção do Projeto 

Ético-Político, precisa ser analisado e defendido coletivamente por discentes, 

docentes, Assistentes Sociais e também pela sociedade, pois isso se refere a 

pensar o futuro do Serviço Social, assim como a materialização do compromisso 

ético-político com a garantia da qualidade dos serviços prestados à população na 

efetivação de direitos sociais. 

Portanto, mesmo vivenciando uma conjuntura tão adversa, o curso de Serviço 

Social da FASSO/UERN tem avançado consideravelmente, enfrentando os desafios 

políticos e os demais. Articulado com o conjunto da categoria e com os Movimentos 

Sociais, tem apresentado resistências significativas, defendendo um Projeto 

Societário em que todos/as sejam tratados/as de forma igualitária, justa e com 

respeito às diversidades.   
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ANEXO I: Roteiro para entrevista 
 

PERFIL PROFISSIONAL DOS SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA:  

Idade: 

Ano em que concluiu a graduação em Serviço Social: 

Instituição na qual cursou Serviço Social:                       Modalidade de Ensino: 

Formação profissional: 

Tempo de atuação profissional na UERN:  

Disciplinas ministradas na FASSO/UERN:  

 

1. Como você analisa a atual formação profissional do Serviço Social no Brasil? 

2. Como você compreende a formação profissional na FASSO?  

3. Quais os avanços e os desafios da formação profissional do Serviço Social no 

Brasil? 

4. Quais os avanços e os desafios da formação profissional do Serviço Social na 

FASSO?  

5. Como você compreende as dimensões teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa do Serviço Social?   

6. Realize suas considerações sobre o tema.  
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APÊNDICE I: Informações sobre o Curso de Serviço Social da FASSO  

 

Código: 
100210-0 
 
Modalidade:  
Bacharelado  
 
Carga Horária Total: 
2925 horas -  Matriz Curricular 
 
Tempo do Curso: 
Entre 4 e 7 anos (máximo) 
 
Correio Eletrônico: 
 desso@uern.br 
 
 Objetivo do Curso: 
 
Formar Assistente Social capaz de apreender o significado social e histórico da 
profissão e intervir de forma crítica e qualificada nos espaços de atuação 
profissional, com fundamentação teórico-metodológica e posicionamento ético-
político de acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão (Nº 8.662/93) e com o 
Código de Ética do Assistente Social (Resolução CFESS - 273/93). 
 
 
Perfil do Formando: 
 
O(A) Assistente Social é um(a) profissional que: 
 
.analisa, decifra e atua sobre as múltiplas expressões da questão social; 
 
.planeja, implementa e avalia políticas, planos, programas e projetos sociais; 
 
.tem uma formação generalista, com competências teórica, metodológica e política e 
capacidade de análise crítica e propositiva nos diversos espaços de atuação político-
profissional; 
 
.responde às demandas sócio-históricas dos usuários dos serviços sociais, 
respeitando e compromotendo-se com os valores e princípios norteadores do 
Código de Ética do Assistente Social; 
 
.é capaz de lidar, concomitantemente, com as demandas históricas e com os novos 
processos sociais que se impõem à profissão; 
.tem postura investigativa frente aos processos históricos reais e sobre a 

http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FASSO&cur_cd=1002100&grd_cd=20101&cur_nome=Servi%E7o+Social&grd_medint=8&item=grade
mailto:desso@uern.br
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imediaticidade das demandas do fazer profissional. 
 
Campo de Atuação: 

 Instituições públicas e privadas (nas áreas de saúde, educação, previdência, 
assistência e empresa). 
 Organizações não-governamentais – ONG‟s. 
 Instituições de Ensino Superior. 
 Empresas de consultoria e assessoria. 
 
 
Atribuições do profissional formado: 

 .apreender criticamente os processos sociais numa perspectiva de totalidade; 
 .analisar o movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as 
particularidades do seu desenvolvimento econômico, social e político; 
 .compreender o siginificado da profissão e de seu desenvolvimento sócio-
histórico, desvelando as possibilidades de ação concreta na realidade; 
 .identificar as demandas presentes na sociedade, visando formular respostas 
profissionais para o enfrentamento da questão social; 
 .formular, executar e avaliar políticas, planos, programas e projetos na área 
social; 
 .realizar estudos e pesquisas sócio-econõmicas que subsidiem a formulação 
de políticas e ações profissionais para a identificação de demandas e necessidades 
sociais; 
 .contribuir para viabilizar a participação dos(as)usuários(as) nas decisões 
sociais; 
 .planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; 
 .prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, 
empresas privadas,organizações da sociedade civil e movimentos sociais, no que 
concerne à políticas sociais e garantia dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade; 
 .orientar a população na identificação de recursos para atendimento e defesa 
de seus direitos; 
 .realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre 
matéria de Serviço Social; 
 .exercer funções de direção em organizações públicas e privadas na área de 
Serviço Social; 
 .assumir o magistério de Serviço Social e coordenar cursos e unidades de 
formação acadêmicas; 
 .supervisionar estagiários(as) de Serviço Social. 

Fonte: http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FASSO  
 

 

 

http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FASSO
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APÊNDICE II: Relatório Avaliativo sobre a FASSO   

Conselho Estadual de Educação  

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RN 

SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

Processo No 014/2013 - CEE/RN 

Interessada: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 

Assunto Renovação de Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Serviço 

Social – Campus Central de Mossoró/RN. 

Parecer: No 053/2014 - CEE/CES/RN 

APROVADO EM: 17 de setembro de 2014. 

RELATORA: Conselheira Magna França 

 

I - RELATÓRIO E ENTENDIMENTO 

 

O Magnífico Reitor da UERN encaminhou documentação especifica do Curso 

de Bacharelado em Serviço Social – Campus Central de Mossoró/RN, para fins de 

apreciação por este Colegiado, visando a renovação de seu reconhecimento.  

Designada como relatora deste Processo, pelo presidente da Câmara de 

Ensino Superior, esta relatora realizou estudos nos documentos, assim 

caracterizados: a) Ofício do Magnífico Reitor à Excelentíssima Secretária de Estado 

da Educação e da Cultura solicitando que fosse submetida este Conselho Estadual 

de Educação a aprovação sobrecitada, à qual está anexado o atual Projeto 
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Pedagógico do Curso; b) os anexos do Projeto Pedagógico tais como: identificação 

da Instituição e sua legislação, a documentação referente à regularidade fiscal e 

parafiscal, o orçamento e o Regimento Geral da UERN, estando toda a 

documentação devidamente completa para procedimento de avaliação. A posteriori, 

esses documentos foram entregues à Comissão de Especialistas, composto pelas 

professoras Doutoras do Departamento de Serviço Social do Centro de Educação da 

UFRN, Ilka de Lima Souza e Miriam de Oliveira Inácio nomeadas pela Portaria nº 

002/2014 de 09 de abril de 2014. As citadas professoras procederam a avaliação in 

loco no mês de maio próximo passado, nas dependências físicas de localização do 

Curso, após contatos com seu Coordenador. 

Com base no Relatório de Avaliação do Curso de Graduação, Bacharelado 

em Serviço Social – Campus Central de Mossoró/RN, elaborado pela Comissão de 

Especialistas da área de conhecimento (Anexo 1) e recebido por esta relatora em10 

de setembro do corrente ano, emitimos o nosso parecer conclusivo sobre a matéria 

em apreço.  

 

II - A INSTITUIÇÃO UERN 

 

A Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN) foi 

criada pela Lei Municipal nº 20/68, de 28 de setembro de 1968. Em 29 de setembro 

de 1997, o então governador Garibaldi Alves Filho, através da Lei Estadual nº 7.063, 

transformou a Universidade Regional do Rio Grande do Norte em Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte, mantendo, no entanto, a sigla URRN. Em 15 de 

dezembro de 1999, o Governo do Estado, através da Lei nº 7.761, alterou a 

denominação de Universidade Estadual do Rio Grande do Norte para Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, o que implicou na alteração, também, 

da denominação da mantenedora, passando de Fundação Universidade Regional do 

Rio Grande do Norte para Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – FUERN, através do Decreto nº 14.831, de 28 de março de 2000. 

O Regimento Geral da UERN foi aprovado inicialmente pela Portaria 

Ministerial nº. 874, de 17 de junho de 1993, com alterações introduzidas pela 
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Resolução nº 006/2002-CONSUNI de 05 de julho de 2002, acrescidas com as 

necessárias correções gramaticais. 

Atualmente a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN tem 

sua sede no município de Mossoró/RN e vem atuando em todas as regiões do 

Estado com Campi Avançados, sendo o seu Campus de Açu aprovado por força de 

Decreto, igualmente com os de Mossoró e Pau dos Ferros. 

Ressalva-se, ainda que a partir da década de 2000, a UERN impulsiona seu 

processo de expansão geográfica, com a criação dos campi de Natal e Caicó. Hoje, 

a UERN possui 11 Núcleos Avançados de Educação Superior, os quais oferecem 

educação superior, na modalidade presencial, nas cidades que não contam com 

seus campi avançados. Eles funcionam nos seguintes municípios: Alexandria, Apodi, 

Areia Branca, Caraúbas, João Câmara, Macau, Nova Cruz, Santa Cruz, Touros, 

Umarizal e São Miguel.  

Em razão de sua configuração estrutural e organizacional, atribui-se à UERN 

a missão de oferecer serviços com qualidade e pertinência social, voltada para as 

peculiaridades econômicas, sociais e culturais da região, e assim contribuir para o 

desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, em particular a região oeste, 

fortalecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Destacam-se também os avanços no plano acadêmico, observados no 

crescimento quantitativo de discentes, técnico-administrativos e docentes, no 

aumento da qualificação do corpo docente em nível de doutorado e na ampliação 

das atividades de pesquisa e extensão.  

No entanto, ainda enfrenta uma série de desafios na dimensão da 

infraestrutura e autonomia financeira e política, com vistas à sua consolidação como 

universidade produtora de conhecimentos, em face de novas exigências postas para 

a educação superior no país. 
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III - CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

É oportuno destacar o histórico e um relato sobre o Curso Bacharelado em 

Serviço Social, bem como da Faculdade de Serviço Social (FASSO), cujas 

informações constam do documento Projeto Pedagógico do Curso de 2013 e do 

relatório da Comissão de Especialistas designada por Portaria para avaliação do 

mesmo.  

O Curso de Bacharelado em Serviço Social – Campus Central de 

Mossoró/RN funciona no âmbito da Faculdade de Serviço Social (FASSO), situada 

no Campus Universitário Central, Rua Prof. Antônio Campos Costa e Silva, s/n, BR 

110, Km 46, CEP 59.633-010, no município de Mossoró-RN, tendo como registro e 

acompanhamento do Curso, a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação – 

PROEG/Campus Universitário Central – Mossoró/RN. 

O curso foi autorizado em 1965, pela prefeitura municipal de Mossoró, através 

do Decreto nº 01/65. Naquela época, estava vinculado à FUNCITEC. No ano de 

1968 passa a ser mantida pela FURRN, a partir do Decreto-Lei nº 20/68. Em 1971, 

registra-se o Ato legal de reconhecimento do curso, através do Decreto nº 

69.057/71, do Conselho Federal de Educação, publicado em Diário Oficial, no dia 12 

de agosto de 1971. O número atual de vagas ofertadas corresponde a 46 vagas 

anuais. O curso funciona nos turnos diurno e noturno e oferta, no decorrer de 08 

semestres, 54 disciplinas de natureza teórica – obrigatórias e optativas – e 3 

disciplinas de caráter teórico-prático. Essas últimas referentes ao Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório I, II e III, que ocorre nos 4º, 5º e 6º períodos, 

respectivamente. 

O Curso de Serviço Social da UERN foi criado em 17 de abril de 1965, sob a 

coordenação da FUNCITEC, no contexto da expansão do ensino superior no Brasil 

promovida pelo regime ditatorial civil-militar instalado em 1964. Nesse contexto, a 

formação profissional em Serviço Social no Brasil expressava a influência do Serviço 

Social norte-americano e europeu, marcado por um arranjo teórico-doutrinário 

conservador, baseado na doutrina social da igreja católica e no pensamento 
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funcionalista. Assim, a organização curricular do Curso de Serviço Social da UERN 

também trazia uma abordagem conservadora.  

Em 1974, o curso de Serviço Social criou o seu Ciclo Básico, de acordo com a 

Resolução nº 07/74 do Conselho Universitário (CONSUNI), para atender a 

determinação da Política de Educação Superior vigente no país. E para responder à 

exigência de uma maior modernização e tecnificação no ensino superior e da 

profissão, o Curso criou a disciplina “Metodologia do Serviço Social”, em substituição 

à disciplina do tradicional “Serviço Social de Caso, Grupo e Comunidade”, conforme 

a Resolução n° 160/77, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

Com a crise do regime autocrático burguês em fins da década de 1970, 

impulsionada pelas lutas sociais em favor da democratização do país, o Serviço 

Social aproxima-se das lutas das classes trabalhadoras e, com isso, a formação 

profissional do Serviço Social no Brasil rompe com suas bases teórico-

metodológicas conservadoras. Na abertura da década de 1980, elabora-se um novo 

currículo mínimo, sob a coordenação da Associação Brasileira de Ensino de Serviço 

Social (ABESS), hoje Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS), regulamentado pela Resolução nº 06/82 e Parecer nº 412/82, do CFE. 

Acompanhando tal movimento, o curso de Serviço Social da UERN realiza uma 

reforma curricular e aprova seu novo currículo, regulamentado pela Resolução nº 

001/85, do CONSEPE. 

Na década de 1990, diante das demandas postas por mudanças no padrão 

de produção e acumulação capitalistas, o governo federal aprova uma nova “Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)”, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que traz mudanças para a educação superior do país. Exige-se uma 

formação superior capaz de atender às novas demandas do mercado de trabalho e 

às transformações da sociedade, com o pleno desenvolvimento das dimensões de 

ensino, pesquisa e extensão, a flexibilidade na organização dos currículos, o 

pluralismo teórico-metodológico, entre outros. Para responder criticamente às novas 

e velhas demandas advindas das manifestações da questão social na perspectiva 

da consolidação do Novo Projeto Profissional do Serviço Social, a categoria 
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profissional discute e aprova as “Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social”, 

em Assembleia Geral Extraordinária da ABEPSS, em 8 de novembro de 1996. E 

para adequar-se à LDB, tais Diretrizes sofrem modificações e o Ministério da 

Educação (MEC) aprova as “Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço 

Social”, conforme Resolução CNE/CES nº 15, de 13 de março de 2002, com base no 

Parecer CNE/CES nº 492/2001. Participando desse processo de construção das 

novas Diretrizes Curriculares em nível nacional, a Faculdade de Serviço Social 

(FASSO) desenvolveu um processo de discussão coletiva interna, o qual envolveu 

docentes e discentes, e aprovou o novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Serviço Social, implantado em 2001. 

Considerando a necessidade de uma permanente avaliação e atualização do 

PPC para responder às demandas sociais da contemporaneidade, na perspectiva da 

formação de profissionais críticos, propositivos e comprometidos com a construção 

da igualdade e da liberdade, a FASSO inicia uma revisão do PPC em 2005. A partir 

de um trabalho de discussão coletiva entre docentes, discentes e técnico-

administrativos, tendo ainda como subsídio os resultados da “Pesquisa Avaliativa de 

Implementação das Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social”, 

realizada em nível nacional pela ABEPSS, cujos resultados foram divulgados no ano 

de 2006. A FASSO faz algumas alterações no seu PPC, com o objetivo de aprimorar 

as competências e habilidades da formação profissional, baseadas no princípio do 

rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço 

Social, do respeito ao pluralismo acadêmico, na adoção de uma teoria social crítica 

que privilegia a unidade entre as dimensões investigativa e interventiva e na 

indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica, entre outros. Após 

deliberações na reunião do Conselho Administrativo (CONSAD), as mudanças foram 

materializadas na Matriz Curricular de 2010.1, atualmente em vigência. (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL. FASSO/UERN, 2013).  

A FASSO tem cumprido um importante papel na formação de profissionais 

críticos e propositivos no atendimento às demandas do mercado de trabalho na 

região de Mossoró (RN). A implementação da Política Nacional de Assistência Social 
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em nível local e regional tem contribuído para ampliar o mercado de trabalho do 

Serviço Social, o que tem gerado um crescimento de demanda social pelo Curso. 

Tal processo é constatado com a aprovação da criação do Curso no Campus de Pau 

dos Ferros/UERN em 2013 e o interesse da Universidade Federal do Semiárido 

(UFERSA) em implantar o curso. O Curso obteve nota 5 no ENADE de 2007, não 

indicando os conceitos nos demais períodos. Tem uma Comissão denominada 

Avaliação da Formação Profissional que realiza plenamente as mesmas funções do 

NDE, necessitando, tão-somente da formalização pela FASSO de CAFP para NDE, 

conforme a Resolução nº. 9/2013 – CONSEPE/UERN. A relação 

aluno/vaga/professor é de 20/1, bem como o número de aluno por turma 

corresponde a 46/1. 

No âmbito da UERN, a FASSO tem se destacado no que diz respeito ao 

acelerado processo de qualificação do seu corpo docente em nível de doutorado, o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão e a recente criação do 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Serviço Social e Direitos Sociais, 

nível de Mestrado, cuja primeira turma teve início no semestre 2014.1. Dessa forma, 

a FASSO tem contribuído para consolidar a UERN como uma universidade 

produtora de conhecimentos e comprometida com a ampliação de um ensino 

público, gratuito, de qualidade e presencial na região. 

No interior da profissão, a FASSO tem contribuído, em nível nacional, com o 

fortalecimento das entidades nacionais da categoria profissional. Destaca-se a 

participação de membros do seu corpo docente na gestão da ABEPSS, assumindo 

por duas vezes a Coordenação Nacional de Graduação desta entidade nos últimos 

anos, bem como a participação de discentes nas representações estudantis da 

ABEPSS. Registra-se ainda a presença de uma docente na presidência do Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS), na gestão 2011-2014.  

Vale registrar que o quadro de professores é satisfatório sendo o mesmo 

comprometido com o curso e com os discentes e que seus conteúdos ministrados 

semestralmente e por Componentes Curriculares, têm substância científica de 
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excelente qualidade e atendem às atuais exigências para a formação do Bacharel 

em Serviço Social. 

 

IV - AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso foi avaliado pela Comissão de Especialistas, considerando as três 

Dimensões constantes dos Documentos fornecidos pelo CEE/RN e suas respectivas 

Resoluções. 

 

Dimensão 1 – Organização Didático-pedagógica 

 

Essa Dimensão é composta de 12 Indicadores e suas respectivas pontuações 

tidas como referências para subsidiar os avaliadores, sendo as Notas de 2 a 5. A 

média aritmética dessa Dimensão equivale ao conceito 4,5, sendo um único 

Indicador a receber a Nota 2, cuja justificativa deu-se em razão de que as políticas 

institucionais constantes do PDI estão contempladas de modo insatisfatório 

evidenciando uma insuficiência articulação entre a gestão institucional e gestão do 

curso.  

Para cada um dos Indicadores a Comissão de Especialistas fez um 

comentário geral, recebendo na sua totalidade elogios e bons conceitos. As críticas 

recaíram sobre algumas ações que não foram contempladas, a saber: maior uso das 

tecnologias de informação, comunicação e de assistência no processo de formação 

acadêmica para docentes e discentes, o reduzido número de bolsas de iniciação 

científica e de monitoria para discentes, a precariedade da infraestrutura do curso, a 

limitação no acesso a computadores para estudantes, o pequeno acervo 

bibliográfico da área de Serviço Social e a quase completa falta de condições em 

termos de acessibilidades para pessoas com necessidades especiais. Docentes e 

discentes informaram que não há apoio à participação em eventos científicos. 
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Dimensão 2 – Corpo Docente 

 

Essa Dimensão é composta por 13 Indicadores, e obteve a média aritmética 

conceito 5. Somente o Indicador de nº. 13 – Pesquisa e produção cientifica, obteve 

o conceito 3. O comentário tecido pela Comissão de Especialistas foi no sentido de 

atender suficientemente, pois, embora exista no curso 22 professores (10 doutores, 

11 mestres e um especialista, com 4 afastados para cursarem o doutorado), em 

média 50% tem duas produções em 3 anos, ocorrendo a participação de estudantes 

em iniciação científica. 

 

Dimensão 3 – Instalações Físicas 

 

Essa Dimensão é composta por 10 Indicadores, e obteve a média aritmética 

conceito 2. Os conceitos estão assim discriminados: Indicador 5 – registros 

acadêmicos com conceito 3; os Indicadores 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 10 receberam conceitos 

2 e o Indicador nº 8 - Periódicos especializados indexados e correntes, o conceito 1 

e o Indicador 4-Acesso dos alunos aos equipamentos de informática, também o 

conceito mínimo 1.  

Para melhor constatação na interpretação da análise tecida pela Comissão 

sobre os conceitos emitidos, é demonstrado, a seguir, o relato parcial da citada 

Dimensão 3 – Instalações Físicas, por Indicador/Conceito: 

 

Considerações sobre a Dimensão 3 – Instalações Físicas 

 

1. O curso não tem à sua disposição sala de professores e sala de 

reuniões. São utilizadas pelos docentes as três salas dos Núcleos de 

Pesquisa e Extensão da FASSO, expressando a insuficiência das 

instalações físicas destinadas aos docentes. CONCEITO 2. 

2. O curso tem gabinete de trabalho para a diretoria da FASSO e chefia 

do Departamento. O corpo docente permanente utiliza as três salas 

dos Núcleos de Pesquisa e Extensão.  Quanto aos docentes 

provisórios, a atual gestão proporcionou uma readequação do espaço 

físico, disponibilizando para estes uma sala. CONCEITO 2. 
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3. As salas de aula têm ventilação e acústica precárias. As salas possuem 

ventiladores que não possibilitam uma adequada e satisfatória 

climatização. Aguarda-se a instalação de condicionadores de ar já 

adquiridos com recursos provenientes dos projetos de pesquisa dos 

docentes do curso. Outras restrições: os equipamentos a serem 

utilizados nas aulas, como projetor e computador, são insuficientes; 

estrutura física demonstra ausência de manutenção e de reformas das 

salas de aula; as lousas precisam ser substituídas, pois não oferecem 

condições de uso. As cadeiras são novas, adquiridas recentemente 

com recursos de projetos de pesquisa dos docentes. CONCEITO 2. 

4. Não existe laboratório de informática. O curso disponibiliza para os 

discentes três computadores com acesso à internet instalados no 

espaço da biblioteca setorial. Na ocasião da visita, aguardavam-se a 

instalação de dez computadores provenientes de recursos de projetos 

de pesquisa dos docentes. Além disso, os estudantes integrantes dos 

Núcleos de Pesquisa e Extensão podem fazer uso do computador e do 

notebook. No âmbito da IES, a Biblioteca Central dispõe de uma sala 

multimídia, que estava interditada na ocasião da visita. CONCEITO 1. 

5. Há processo de registro acadêmico informatizado e implantado. O 

acesso aos corpos docente e discente é suficiente. CONCEITO 3. 

6. Os discentes do curso não têm à sua disposição referenciais 

atualizados da biblioteca básica, não atendendo aos programas das 

disciplinas do curso em quantidade suficiente.  CONCEITO 2. 

7. O acervo atende insuficientemente às indicações bibliográficas 

complementares referidas nos programas das disciplinas. CONCEITO 

2.   

8. Não há assinaturas de periódicos especializados sob a forma impressa 

ou informatizada. CONCEITO 1. 

9. Existem apenas três Núcleos de Pesquisa e Extensão, os quais 

apresentam atividades concretas e significativas no âmbito da pesquisa 

e da extensão. De acordo com o relato dos estudantes, não atende às 

demandas do curso de forma suficiente. CONCEITO 2. 

10. Considerando o exposto no indicador 9, cada Núcleo de Pesquisa e 

Extensão possui uma sala equipada com computador, acesso à 

internet, notebook, TV, móveis. CONCEITO 2.  
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RESUMO GERAL DA AVALIAÇÃO (realizada pela Comissão de Especialistas) 

 

 

Após a análise geral pela Comissão, foi emitido o Conceito Final 4 sobre o 

curso, representando o atendimento pleno, ou seja, de bom nível. 

 

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Comissão de Especialistas designada por este Colegiado se posicionou 

favorável à renovação de Reconhecimento do Curso em Serviço Social integrado à 

Faculdade de Serviço Social (FASSO), do Campus Central da UERN, Mossoró/RN. 

Esse posicionamento favorável se justifica na medida em que o Curso 

assume o compromisso com a valorização da profissão, atende às exigências legais 

e normativas que se lhe aplicam, dispondo de corpo docente e organização didático-

pedagógica satisfatória, embora a Dimensão Instalações Física tenha recebido 

conceito 2,  necessitando que as autoridades superiores invistam na melhoria das 

instalações e equipamentos compatíveis com as suas necessidades, com a urgência 

que o caso requer, tendo em vista a melhoria das condições de trabalho dos 

servidores estaduais e de estudos dos alunos. 

Ressalta-se, assim, que a Comissão de Especialistas atribuiu o Conceito Final 

4 (nível bom) ao Curso. 

Dimensão Nota Conceito 

Organização Didática Pedagógica (1 a 

12) 

4,0 Atende de forma plena, 

apresentando nível bom. 

Corpo Docente (1 a 13) 5,0 Atende de forma excelente. 

Instalações Físicas (1 a 10) 2,0 Atende de forma insuficiente. Nível 

insatisfatório. 

Conceito final 

Nota Conceito 

4,0 Atende de forma plena, 

apresentando nível bom. 
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VI - VOTO DA RELATORA 

 

Diante do exposto e tendo por base o entendimento expressado, essa relatora 

se pronuncia favorável à solicitação de renovação do Reconhecimento do Curso de 

Bacharelado em Serviço Social (modalidade presencial) no Campus Central de 

Mossoró/RN, da Universidade do Estado do RN, por atender às exigências legais 

formuladas em âmbito nacional e procedimentos relativos à integralização do seu 

currículo, para o período de três anos. O Conceito (4,0) atribuído pela Comissão de 

Especialista, bem como o tempo atribuído pelo Conselho à solicitação de 

Reconhecimento (três anos) fica condicionado que quando do próxima renovação, o 

pedido apresente as informações e ou documentação que comprovem as devidas 

providências relativas à Dimensão 3 . a) acessibilidade aos banheiros; b) ampliação 

de salas e climatização adequada c) aquisição de equipamentos, d) livros didáticos e 

técnicos, e) computadores com acesso à internet, f) pessoal de segurança para o 

curso noturno, em face da melhoria da qualidade do curso. 

Esclarecemos, ainda, que deverá acompanhar o próximo processo o PPP do 

Curso, este Parecer devidamente homologado pelo CEE/RN. 

 

VII - DECISÃO DA CÂMARA 

 

A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, reunida na data supra, aprovou por 

unanimidade o presente parecer, encaminhando-o ao Plenário deste egrégio 

Conselho. 

Sala das Sessões Conselheira Marta de Araújo, em 17 de setembro de 2014. 

João Medeiros Filho (Padre) 

Presidente 

Magna França 

Relatora 



178 

 

 

VIII - DECISÃO PLENÁRIA 

 

O Conselho Estadual de Educação, reunido em Sessão Plena, nesta data, e 

acolhendo o Parecer de nº 053/2014, originário da Câmara de Ensino Superior, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos 

do voto da relatora. 

Sala das Sessões, Conselheira Marta de Araújo, em Natal, 17/09/2014. 

 

 

ADILSON GURGEL DE CASTRO 

Presidente 

 


