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RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar o processo de 

produção de conhecimentos e de construção da pesquisa no curso de graduação em Serviço 

Social da UFF/Campos e a experiência da monitoria para o fortalecimento da pesquisa em 

Serviço Social. Recorre inicialmente a uma releitura da trajetória da profissão nas últimas 

décadas, objetivando apreender o processo de construção do Serviço Social como área 

produtora de conhecimentos, bem como sua aproximação com as ciências sociais. Para 

tanto, recorreu-se a estudo bibliográfico e a uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, 

através de questionário, disponibilizado a duas docentes do curso de graduação em Serviço 

Social da UFF/Campos. As analises que seguirão buscam problematizar a pesquisa na 

formação profissional do Bacharel em Serviço Social, no qual precisa se constituir como 

instrumento estratégico para o trabalho profissional. Destaca ainda para a experiência em 

monitoria na disciplina de pesquisa em Serviço Social, como momento de construção de 

novas analises e percepções, onde o graduando está experimentando a relação acadêmico-

científica e “aprendendo a fazer pesquisa na graduação”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: movimento de reconceituação; pesquisa em Serviço Social; 

construção de conhecimentos; formação acadêmica; monitoria; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Keywords: The present work of Conclusion of Contest aims to analyze the process of 

knowledge production and research in the graduation course in Social Service of UFF / 

Campos and a monitoring experience to strengthen research in Social Work. He recruited a 

re-reading of the trajectory of the profession in the last decades, aiming at the process of 

construction of Social Service as a knowledge producing area, as well as its approximation 

with social discipline. To do so, a qualitative field research was used, through the 

questionnaire, two undergraduate teaching staff were offered in Social Service of the UFF / 

Campos. The researches that search for problems in the professional formation of the 

Bachelor in Social Work, do not qualify as precise tools for professional work. 

Developments for the monitoring experience of Social Service research, such as the 

moment of construction of new analyzes and perceptions, where an academic-scientific 

research is developed and "learning to do research in the undergraduate". 

 

Keywords: reconceptualization movement; research in Social Work; knowledge building; 

academic training; monitoring; 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como proposta analisar o processo de produção de conhecimentos e 

de construção da pesquisa no curso de graduação em Serviço Social da Universidade 

Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes/RJ (UFF/Campos) e a experiência da 

monitoria para o fortalecimento da pesquisa em Serviço Social. 

Ao dissertar sobre a pesquisa em Serviço Social na formação acadêmica e sua 

prática como experiência na graduação, tem-se por base, a necessidade de estabelecer um 

diálogo coerente e objetivo com a principal corrente teórica hoje utilizada pela categoria, o 

materialismo histórico dialético, buscando compreender os embates e avanços traçados no 

reconhecimento da profissão, inscrita na divisão social e técnica do trabalho, bem como 

seus fundamentos ideológicos, ético e políticos que acarretaram mudanças ao longo das 

décadas no trato da questão social no país. 

O interesse em pesquisar a temática é fruto de inquietações enquanto estudante do 

curso de graduação em Serviço Social e monitora da disciplina de pesquisa em Serviço 

Social ao longo do ano de 2018. A trajetória no curso, especialmente a experiência nesta 

disciplina contribuíram para a compreensão de que a pesquisa, nesta área, precisa 

ultrapassar os muros acadêmicos e se colocar como instrumento estratégico do trabalho do 

assistente social inserido nos diversos espaços sócio-ocupacionais. Tais reflexões se 

tornaram objeto deste estudo no sentido de compreender os aspectos históricos e atuais da 

pesquisa na graduação em Serviço Social no Brasil e, mais especificamente no 

Departamento de Serviço Social da UFF/Campos. 

Para tanto, metodologicamente optou-se pela realização de um levantamento 

bibliográfico, a respeito do tema, nos livros da biblioteca básica do Serviço Social, em 

artigos acadêmico-científicos publicados nas principais revistas da área e em ANAIS de 

eventos científicos. Além disso, optou-se pela realização de uma pesquisa de campo, 

através de questionário com perguntas, predominantemente abertas, disponibilizado a duas 

docentes e pesquisadoras do curso de graduação em Serviço Social da UFF/Campos. A 

escolha destas profissionais teve por critério o tempo de trabalho no Serviço Social nesta 

instituição e a atuação, em um determinado momento do curso, na coordenação de 

pesquisa deste Departamento. 
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A relevância desta proposta consiste em seu caráter inédito neste curso e 

Departamento, visto que as produções vinculadas a este tema – pesquisa em Serviço Social 

– foram construídas de forma ampla e/ou ao articular as análises da pesquisa em 

determinadas áreas de atuação profissional. Desta forma, a monografia contribui para 

pensar a pesquisa na formação do graduando em Serviço Social da UFF/Campos, 

considerando sua indissociabilidade com o trabalho profissional e destacando a 

importância da participação em Grupos/núcleos de pesquisa, eventos científicos e, mais 

particularmente, na disciplina de pesquisa em Serviço Social ao ser articulada com o 

estágio supervisionado em Serviço Social IV. Esta proposta rompe a lógica construída em 

outras instituições de ensino superior no Brasil que tendem a vincular a pesquisa, 

exclusivamente ao trabalho de conclusão de curso. 

Diante disso, esta monografia apresenta tais discussões e análises em capítulos. O 

primeiro capítulo recorre a aspectos históricos da profissão no Brasil, tendo como ponto de 

partida o Movimento de Reconceituação e o processo de reconhecimento do Serviço Social 

como área produtora de conhecimentos nos anos 1980. Posteriormente, ao se referenciar no 

método dialético, objetiva-se refletir a respeito das contribuições e desafios que a pesquisa 

tem enfrentado na graduação em Serviço Social no Brasil.  

No capítulo segundo, constrói-se alguns apontamentos e reflexões sobre o processo de 

produção de conhecimentos e da pesquisa em Serviço Social na particularidade da 

UFF/Campos, trazendo elementos sobre seu processo de “consolidação” no campus e suas 

contribuições para o enfrentamento das expressões da questão social na região em que esta 

instituição está inserida.  

Além disso, analisa os significados teórico-conceituais da pesquisa e da dimensão 

investigativa no Serviço Social brasileiro, bem como, seu lugar na graduação em Serviço 

Social na particularidade da UFF/Campos. 

Por fim, serão apresentadas algumas reflexões sobre a experiência de monitoria na 

disciplina de Pesquisa em Serviço Social no ano de 2018 na UFF/Campos, com destaque 

para a relação do ensino/aprendizagem enquanto um universo repleto de descobertas, que 

torna a sala de aula um espaço de efervescência do pensamento crítico. 
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CAPÍTULO I DESAFIOS DA PESQUISA NA FORMAÇÃO EM GRADUAÇÃO 

EM SERVIÇO SOCIAL 

                                                                        

Este capítulo objetiva construir problematizações referentes à pesquisa na formação do 

bacharel em Serviço Social. Para tanto, em um primeiro momento, recorre a aspectos 

históricos da profissão no Brasil, tendo como ponto de partida o Movimento de 

Reconceituação, para identificar as principais orientações teórico-metodológicas e ético-

políticas associadas ao trabalho profissional e que foram determinantes para o 

reconhecimento do Serviço Social como área produtora de conhecimentos nos anos 1980. 

Posteriormente, ao se referenciar no método dialético, objetiva-se refletir a respeito das 

contribuições e desafios que a pesquisa tem enfrentado na graduação em Serviço Social no 

Brasil. Ao problematizar a pesquisa na formação profissional do Bacharel em Serviço 

Social, este capítulo está pautado na seguinte defesa: a graduação em Serviço Social 

precisa estar atenta e criar estratégias capazes de fortalecer a pesquisa como instrumento 

estratégico para o trabalho profissional. Portanto, este estudo está associado às defesas 

produzidas por um conjunto de bibliografias (SETÚBAL, 2011; BOURGUIGNON, 2008; 

MORAES, 2017; NETTO 2014), que compreendem a realidade social e o trabalho 

profissional como fonte de conhecimento. 

1.1 Considerações acerca das orientações teórico-metodológicas e ético-políticas 

associadas ao Serviço Social a partir dos anos 1960 

A sociedade brasileira experimentou intensas mudanças na realidade social nos 

anos 1960, oriundas de transformações econômicas e políticas vinculadas ao processo de 

industrialização, permitindo assim, a expansão dos interesses capitalistas de produção.  As 

bases sociais e políticas do Serviço Social que contribuíram para a construção de sua 

institucionalização até aquele momento, iniciou seu período de “crise”, fazendo com que a 

profissão repensasse suas formas de enfrentamento às questões até então apresentadas 

(NETTO, 2014). 

Neste cenário, as expressões da questão social eram exponenciadas e, o liberalismo, 

com toda sua estrutura desigual, iniciava o caminho de ampliação do capitalismo, trazendo 

reflexos intensos e diretos na vida dos trabalhadores. O acirramento da questão social 

começava a ser identificado pelo Serviço Social, não apenas como uma questão individual, 
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mas, como produto da desigualdade social, fruto do capital e multifacetada na vida objetiva 

e subjetiva dos sujeitos atendidos pelo Serviço Social (NETTO, 2014). 

Acerca deste intenso processo, Oliveira e Chaves (2017. p. 145) apontam:  

as consequências imediatas da instauração do modo de produção 

capitalista, impresso na rápida industrialização e urbanização, resultam 

no acirramento da questão social, que se expressa em fenômenos como a 

prostituição, o alcoolismo, a violência e o suicídio, que, por sua vez, são 

manifestações da principal contradição do modo de produção capitalista: 

a socialização do trabalho versus a privatização da riqueza, aspecto que 

caracteriza diferentes formas de organização da produção e do trabalho 

assumidos historicamente — taylorismo, fordismo e toyotismo. 

 

Neste contexto, o modo de “fazer Serviço Social”, firmado no pós II Guerra 

Mundial com a instauração do Estado Novo, começa a demonstrar ineficiência frente às 

questões. Isto porque neste período, o Serviço Social brasileiro, influenciado pelo modelo 

americano, trabalhava a partir dos métodos que julgavam convenientes a época – Serviço 

Social de caso, grupo e comunidade
1
.  

No mesmo cenário, instaurava-se a discussão em torno dos direitos humanos e 

sociais, centrados na democracia, justiça social, igualdade e outros. Não por menos, que o 

Serviço Social brasileiro iniciou, nas décadas posteriores um movimento de renovação da 

profissão no que tange a busca pela “ruptura com o conservadorismo”. Além disso, no ano 

de 1950, inicia-se um processo de alteração do perfil profissional, por meio da inserção de 

segmentos femininos da classe trabalhadora no Serviço Social, até então ocupado por 

mulheres advindas da classe burguesa, consideradas com íntegra formação moral e 

integrantes de movimentos católicos (IAMAMOTO, CARVALHO, 2014).  

                                                           
1
 O Serviço Social de Caso orientava-se sobretudo pelas teorias de Mary Richmond no qual via no indivíduo 

a centralidade do “problema” e tratava-o como cliente. Objetivava conseguir mudanças no indivíduo, a partir 

de novos comportamentos, buscando seu ajustamento à realidade vigente. Não distante desta ótica, o Serviço 

Social de grupo orientava suas ações sobre a perspectiva funcionalista e educacional de controle social, no 

qual pressupunha a integração do indivíduo a uma sociedade de classe dominante. Enfatizava-se o trabalho 

com grupo, seja com objetivo de integração, ou até para fins terapêuticos. Este método correspondia aos 

interesses da ordem dominante vigente burguesa. Por fim, entre os anos de 1950 e 1960, o Serviço Social de 

comunidade apresentava características semelhantes às anteriores, objetivava o ajustamento social do 

indivíduo ao mesmo tempo em que realizava assistencialismo. A esta forma, caberia ao Serviço Social 

contribuir para o “aprimoramento” dos indivíduos, que contribuísse para a hegemonia de progresso do 

capitalismo. (IAMAMOTO, 2014) 
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O redesenho deste novo perfil de assistentes sociais estava ligado não mais a 

interesses religiosos de caridade, mas “pela qualificação profissional que poderia garantir 

acesso ao mercado de trabalho” (PIANA, 2009, p. 91).  

Em nível nacional, o processo de renovação do Serviço Social brasileiro é 

impulsionado na década de 1960/1970 como via de mão dupla pela censura instaurada na 

ditadura militar:  

Assim, o Serviço Social começa a perceber a dimensão política de sua 

prática, e o modelo vigente baseado na visão funcionalista do indivíduo e 

com funções integradoras, não é mais de interesse da realidade latino-

americana que passava por transformações sociais, políticas e 

econômicas. O modelo importado de Serviço Social torna-se inoperante e 

tem início um processo de ruptura teórico-metodológico, prático e 

ideológico (PIANA, 2009, p. 94). 

 

Tal processo de ruptura vinculou-se a questionamentos sobre a realidade e a 

profissão que se originaram no interior do Serviço Social, refletindo acerca do real papel 

profissional frente às diferentes manifestações da questão social, no qual questionava-se 

sobre a eficácia de seu trabalho mediante demandas e necessidades da classe trabalhadora. 

Contudo, o cenário ideológico e político-ditatorial experimentado pelos demais 

países latino-americanos, eclode no Brasil através do golpe de 1964
2
 caracterizado por 

múltiplos processos repressivos que marcaram a história e a vida dos brasileiros e, mais 

particularmente, sufocaram a vertente crítica que nascia no Serviço Social.  

Portanto, no contexto brasileiro, vivia-se a efervescência dos movimentos sociais, 

em defesa da democracia e da educação em contraposição às repressões da ditadura militar. 

Neste cenário, é gestado no Serviço Social brasileiro, o Movimento de Reconceituação 

ainda de forma enfraquecida, como se pode observar a seguir:  

Muitas são as transformações sofridas pela sociedade brasileira com a 

instauração do regime militar. A repressão e a violação de direitos para a 

manutenção da ditadura é, sem dúvidas, o aspecto mais triste desse 

cenário. É erguido, após o golpe de 1964, um Estado que tem como 

função assegurar a reprodução do grande capital. Tem-se a instauração de 

um Estado ‘antinacional e antidemocrático’, que passa a enfrentar a 

                                                           
2
 “Seu significado imediatamente político e econômico foi óbvio: expressou a derrota das forças 

democráticas, nacionais e populares; todavia seu significado histórico-social era de maior fôlego: o que o 

golpe derrotou foi uma alternativa de desenvolvimento econômico-social e político (...)” (NETTO, 2015, p. 

41). 
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‘questão social’ não apenas com repressão, mas também com políticas 

sociais compensatórias (SILVA; SILVA; JUNIOR. S/A p. 8). 

 

Neste contexto, o Serviço Social brasileiro é chamado pelo Estado a executar 

políticas sociais. Estes processos aproximavam, cada vez mais, os assistentes sociais da 

realidade dos usuários e, articulados a alterações no perfil profissional e a ampliação de seu 

mercado de trabalho profissional, contribuíram para os processos de renovação do Serviço 

Social no País. 

Estes processos de renovação do Serviço Social no Brasil tem sido, 

predominantemente analisados pela bibliografia a partir de documentos produzidos em 

encontros promovidos pelo CBCISS – Comitê Brasileiro da Conferência Internacional de 

Serviço Social - realizados em Araxá, MG (1967), Teresópolis, RJ (1970), Sumaré, SP 

(1978) e Alto da Boa Vista, RJ (1984), bem como, da produção de José Paulo Netto, suas 

análises e categorizações no livro “Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço 

Social no Brasil pós-64” e em outras produções. Netto (2015) aponta que estes processos 

históricos podem ser categorizados a partir de três perspectivas: modernização 

conservadora; reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura, como veremos 

adiante. 

A respeito dos Seminários promovidos pelo CBCISS ao longo dos anos 1960, 1970 

e 1980, o quadro a seguir apresenta alguns de seus elementos centrais
3
: 

Seminários Questões Centralidade Definições 

Araxá, 1967 Pensar a 

metodologia do 

Serviço Social 

associada ao 

desenvolvimento 

econômico. 

O questionamento quanto 

ao caráter científico do 

Serviço Social.  

Profissão que realiza um 

trabalho institucionalizado e 

com ação direcionada aos 

indivíduos em 

“desajustamento social”. 

Teresópolis, 

1970 

Pensar ações 

metodológicas 

articuladas à 

teoria. 

A metodologia do 

Serviço Social, com o 

recurso do estrutural-

funcionalismo como 

concepção teórico-

metodológica. 

Define o perfil social e 

técnico da profissão, mas 

ainda ancorado na 

perspectiva 

conservadora/modernizadora. 

                                                           
3
 Não é objetivo deste quadro, reduzir os processos construídos ao longo destes três relevantes seminários de 

teorização do Serviço Social no Brasil a estes elementos supracitados, mas, mediante as reflexões propostas 

por este estudo, apontar aquilo que contribui para nossas análises. 
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Sumaré, 

1978 

Continuar os 

estudos sobre a 

teorização do 

Serviço Social 

Construção de um 

método científico e 

aplicação de suas ações.  

 

A profissão discutida a partir 

de três direções: O Serviço 

Social e a Cientificidade; O 

Serviço Social e a 

Fenomenologia; O Serviço 

Social e a Dialética. 

Alto da Boa 

Vista, 1984 

Tem como plano 

de fundo o 

questionamento 

teórico que havia 

iniciado em 

Sumaré (1978) 

Há uma complexa 

relação de ruptura e 

continuidade com o 

recente passado 

profissional. É 

caracterizado por Netto 

(2015) como um 

processo de renovação da 

profissão, mas com a 

permanência do 

conservadorismo. (Netto, 

2015) 

Orienta suas ações 

profissionais pela abordagem 

psicossocial, tendo por base a 

fenomenologia
4
.  

QUADRO 1: Seminários de teorização do Serviço Social no Brasil 

FONTE: Da autora, 2019 

Ainda que os eventos acima citados não alcançassem grandes avanços no campo da 

teorização, em contrapartida, a categoria começava a dispor de um olhar mais plural 

contemplando novas temáticas e novas formas de pensa-las, contribuindo para o início de 

um acúmulo profissional no campo teórico e distanciando-se das orientações do 

tradicionalismo. 

Segundo Netto (2015, p.249), “o que de fato se registra é o seu deslocamento [das 

orientações do tradicionalismo] da arena central do debate e da polêmica. Passam a 

concorrer com ela, neste plano, e a disputar seus espaços de hegemonia outras vertentes 

renovadoras”. O que expressa na prática uma gradativa diminuição de espaço da 

perspectiva modernizadora no campo de debate profissional. 

De forma geral, o que se destaca ao longo dos seminários é o conflito entre os 

novos caminhos que se desejava construir e o passado recente. Mais especificamente, se 

verifica nos documentos de Araxá e Teresópolis a permanência de características sociais e 

políticas do Serviço Social baseadas nas ideias oriundas da Ditadura Militar. Ainda que 

estes processos não representassem enormes saltos sobre o papel desempenhado pelo 

                                                           
4
 Para Netto (2015, p. 277) a fenomenologia na verdade é “um regresso ao que há de tradicional e consagrado 

na herança conservadora da profissão: a recuperação de seus “valores universais” e a centralização nas 

dinâmicas individuais”. 
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Serviço Social frente às demandas dos sujeitos atendidos e as problemáticas sociais 

latentes, é imprescindível sua contribuição.  

A respeito do Seminário de Sumaré, é importante salientar que este não tinha como 

intenção concluir o processo histórico, mas fomentar o debate sobre a necessidade de 

pensar novos caminhos teóricos e práticos do e para o Serviço Social, a partir de uma 

perspectiva de totalidade que começava a ser desenhada no interior da profissão. 

Portanto, neste cenário sócio-político e profissional, estes encontros tornaram-se 

expressões do Movimento de Reconceituação e foram processualmente, gerando uma 

tensão entre o tradicional e o moderno.  

José Paulo Netto (2015), conforme dito anteriormente, ao construir uma análise 

histórico-social do Serviço Social brasileiro ao longo do movimento de reconceituação, o 

caracteriza a partir de três processos fundamentais, sendo eles: a perspectiva 

modernizadora; a reatualização do conservadorismo e, por fim, a intenção de ruptura.  

Para o autor, a ideia de modernização, conhecida através da perspectiva 

modernizadora no Serviço Social, esteve em hegemonia nos anos de 1960/1970, a partir da 

crise dos conceitos tradicionais da profissão. Buscaram modernizar o Serviço Social em 

razões instrumentais, realizando a revisão de seus métodos e técnicas para adequar-se as 

novas exigências postas naquele contexto. O que se expressou naquele momento, é que a 

vertente modernizadora apoiava-se em teorias da fenomenologia, expressas nos 

documentos dos Seminários de Araxá de 1967 e, Teresópolis em 1970, recuperando o que 

há de mais conservador, numa perspectiva psicologizante.  

Para o autor, a segunda perspectiva é a chamada “reatualização do 

conservadorismo”. Suas análises apontam que nestes processos, ocorre uma critica sobre a 

tendência conservadora, sem adentrar em suas bases de diálogo. Bases que reafirmavam o 

complexo movimento de ruptura e continuidade com o recente passado profissional 

(NETTO, 2015). Esta vertente recorre à fenomenologia, no qual tratava o sujeito com base 

em diálogos pessoais, com caráter psicossocial e sob forte influência de Paulo Freire. Parte 

da concepção da mudança do próprio indivíduo para que ocorra a mudança social. Naquele 

momento, acreditava-se que o diálogo promovia a transformação, sem maiores ações 

objetivas de enfrentamento das problemáticas sociais. Logo, a reatualização do 
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conservadorismo acabou por aperfeiçoar antigas ações profissionais e adequá-las as 

exigências na época, no qual o lastro do conservadorismo permaneceu.  

Assim, a reatualização do conservadorismo não impunha mudanças significativas: 

“buscava-se criar um perfil que melhor contemplasse a modernização conservadora da 

Ditadura Militar, consolidando o estrutural-funcionalismo como concepção teórica” 

(LIMA et al., S/A). 

Ainda neste período, o Serviço Social avançava com a criação de cursos de Pós 

Graduação para o processo de renovação que estabelece as bases de diálogo com as 

ciências sociais, onde desencadeou também uma preocupação quanto ao significado social 

da profissão, com a qualificação da formação profissional e, consequentemente da 

pesquisa. Este momento ampliou o olhar profissional do Serviço Social e alargou caminhos 

que começaram a ser traçados anteriormente: 

Para além do seu papel de formar a massa crítica da profissão, sem 

dúvida que os recém-criados cursos de pós-graduação na década de 70 do 

século passado exercem papel fundamental no que se refere a 

proporcionar a articulação política de um importante segmento da 

categoria (composto por uma vanguarda, muitos destes sujeitos também 

dirigentes das entidades à época) que, para qualificar sua atuação política, 

passa a exigir uma apropriação das matrizes clássicas do conhecimento e 

o estabelecimento do diálogo com outras áreas de produção do 

conhecimento (GUERRA, 2011, p. 132). 

Processualmente este diálogo contribuiu para fundamentar e ampliar as análises 

construídas pelo Serviço Social a respeito de temas sociais e, especialmente do trabalho 

profissional junto às populações atendidas, como também permitiu e permite, uma leitura 

mais atenta e sensível sobre sua condição de trabalhador e as contradições que 

perpassavam a sociedade.  

Articulado aos cursos de Pós graduação e a aproximação do Serviço Social com as 

ciências sociais, nos anos de 1980 a chamada “Intenção de Ruptura”, fundamentada em 

bases marxistas, chega efetivamente ao cenário de discussão do Serviço Social. Esta 

perspectiva possibilitou a consciência da profissão em sua inserção na sociedade de 

classes, no qual gerou um inconformismo sobre suas posturas teóricas e práticas adotadas 

até aquele momento.  

Tais questionamentos também foram influenciados pelo cenário social, político, 

cultural, econômico que a sociedade vivia, ampliando assim, as reflexões sobre o 
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desenvolvimento capitalista em escala nacional e mundial, que tanto influenciavam a 

realidade social. “Fundamentadas nessa nova perspectiva, especialmente no que se refere à 

dimensão político-ideológica, explicitam o caráter contraditório de sua prática e vinculam 

sua ação profissional à transformação social” (PIANA, 2009, p. 98). 

Tal perspectiva é também possibilitada através da influência dos movimentos 

sociais que tinham como base as teorias marxistas. Esta dinâmica é fundamental, pois 

trazia o reconhecimento das desigualdades experimentadas pelos usuários – trabalhadores - 

evidenciando assim, o caráter contraditório de uma sociedade que ampliava sua riqueza 

econômica, ao mesmo tempo em que também aumentava sua desigualdade social.  

É válido ressaltar, segundo Netto (2015) que, ainda que a “intenção de ruptura” 

tenha se firmado a partir do início dos anos 1980, ela teve uma primeira formulação há, 

cerca de 10 anos anteriores, através do movimento ocorrido em Belo Horizonte (1972 – 

1975 – Método B.H), sobre o qual elaborou uma crítica teórica e prática ao então 

tradicionalismo profissional
5
. Procurou romper com o tradicionalismo que permeava a 

formação profissional, as dimensões teórica, metodológica e a intervenção profissional. O 

autor ressalta que este foi um momento de “oxigenação diferente” para a categoria e que se 

tratava “da referência à tradição marxista” (2015, p. 341).  

O método de BH trazia uma proposta de ruptura com o Serviço Social 

“conservador” a partir do início de um declínio autocrático burguês, sobre o que Ortiz 

(2005, p. 05- 06) chama de: 

primeiro projeto para a profissão, que pretendia romper com o ‘Serviço 

Social tradicional’, do ponto de vista teórico-metodológico, formativo e 

interventivo. Além das imponderáveis críticas que se estabelece a este, a 

experiência de Belo Horizonte indicava, já naquela ocasião, os 

parâmetros para a construção de um determinado perfil profissional, cuja 

competência deveria estar assentada em pelo menos três dimensões: 

política, teórica e interventiva. Sem dúvida alguma, foi a única proposta 

que, diante das demais tendências em presença – modernizadora, por um 

lado; e fenomenológica, por outro; avançou de encontro às prerrogativas 

até então existentes que enformavam tradicionalmente a profissão. 

Neste tempo de crise da ditadura militar e efervescência de movimentos sindicais e 

populares, o marxismo adentra o campo universitário. Existia também uma “forte tradição 

                                                           
5
 Este tradicionalismo profissional vincula-se as vertentes imprimidas no Serviço Social com o que foi 

anteriormente explicitado acerca do conservadorismo. É o momento em que os questionamentos que 

perpassavam as bases da profissão pautadas no marxismo se estruturam, permitindo que a ruptura do 

conservadorismo tomasse forma, abrindo caminho para a produção de conhecimento do Serviço Social. 
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estudantil não só democrática, mas com impulsões revolucionarias e socialistas” (NETTO, 

2015, p. 333).  

O autor destaca então, a importância da leitura deste espaço de tensões e transições 

como um “caldo cultural” que tornou Belo Horizonte um lugar adequado para o início do 

projeto profissional de ruptura, e das formas de se pensa-lo ainda hoje. 

Neste ínterim, outro marco histórico, social e político para o Serviço Social no 

Brasil e, especialmente, a chamada “intenção de ruptura” foi o III Congresso Brasileiro de 

Assistentes sociais (CBAS), conhecido como “Congresso da Virada”, realizado em 1979. 

Representou e ainda representa um momento de forte resistência coletiva e respeito ao 

clamor que eclodiram pela liberdade e justiça, sobre o qual, assistentes sociais se 

organizaram junto às populações pela construção e defesa de um novo projeto de 

sociedade. Ainda que haja ocorrências de críticas sobre a construção desse momento 

escrito na história, sua importância política é inquestionável.  

Para tal, Faleiros (2012, p. 49) em seu depoimento inscrito no documento do 

Seminário Nacional de 30 anos do Serviço Social, aponta a reflexão: 

Naquele momento, ampliou-se nossa aprendizagem coletiva, aprendemos 

a fazer nossa a voz dos/as oprimidos/as, aprofundar as particularidades na 

relação com a totalidade, a unir cidadania com emancipação, a juntar 

democracia com participação, a buscar direitos com efetivação, 

aprendemos com a crítica ao opressor, a entender a complexidade na 

complicação, a diversidade na equidade, a diferença na igualdade. Aquele 

momento acendeu a chama que era a brasa, o fogo das contradições para 

acumular forças nos ventos adversos, forjando pactos na provisoriedade e 

na pericibilidade da história, pois reaprendemos que somos sempre 

históricos, movidos por sonhos e por condições concretas, pela “virtú” 

(vontade) e pela “fortuna” (condições), pela organização e pelo 

movimento, pela transformação do mundo e a transformação de nós 

mesmos (CFESS, 2012, p. 49-50). 

Nestes processos, os assistentes sociais passam a visualizar e identificar com mais 

clareza a existência de dois projetos político-ideológicos em disputas. Tal visão possibilita 

ao Serviço Social a construção e o fortalecimento de caminhos direcionados à ruptura com 

o conservadorismo. 

É neste caminho de grandes mudanças que, para Netto (2015), a obra de Iamamoto 

expressa o segundo momento da “intenção de ruptura”. O primeiro momento fundamental, 

o autor vincula ao método BH, conforme destacado antes.  
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As contribuições da obra “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil – esboços de 

uma interpretação histórico metodológica”, dos autores Iamamoto e Carvalho, datada de 

1982, surge como o primeiro estudo no âmbito do Serviço Social fundamentado na teoria 

marxista: 

A expressiva contribuição dessa obra está na releitura sobre a origem e a 

institucionalização do Serviço Social no Brasil, sustentada na proposta 

urbano-industrial impulsionada: pelo Estado brasileiro, a partir do 

governo de Getúlio Vargas (1930); pela modernização do trabalho leigo 

católico; e pelo aprofundamento da questão social, advinda das 

contradições entre capital e trabalho (FAERMANN, p. 8, 2016). 

 

Nesse momento, os profissionais se aproximam dos estudos marxistas assumindo 

uma posição crítica e iniciam um processo de autoreconhecimento como classe 

trabalhadora. Neste percurso, há o destaque da produção de conhecimentos através dos 

Programas de Pós Graduação e, além disso, em 1984, o Serviço Social brasileiro é 

reconhecido como área de conhecimento nas agências de financiamento (Capes, CNPq 

etc.), conferindo‑lhe status acadêmico, firmando suas bases políticas e ideológicas e, 

definindo seu significado social.  

Assim, a década de 1980 consolidou um plano ideológico e político que revela um 

esforço do Serviço Social em construir uma nova direção social ao seu trabalho junto às 

classes subalternas. A “intenção de ruptura” é alicerce fundamental desta dinâmica, pela 

direção de se construir novas bases teóricas, ampla produção que efervescia nos cursos de 

pós-graduação e oriundos também das ciências sociais, marcados pela corrente marxista. 

O processo de renovação do Serviço Social é fruto de um intenso processo histórico 

que possibilitou o pluralismo no interior da profissão, no qual ressalta a diversidade 

contida na realidade social, e também as formas diversificadas de realizar a leitura desta 

mesma realidade. 

Nesta perspectiva, a universidade marca um laço estreito nesse processo de 

transição do conservadorismo, representando um espaço de construção do saber, 

legitimado por seu caráter científico. Esta nova visão baseada no materialismo histórico 

dialético, permite além de uma releitura social marcada por uma sociedade de classes, 

enxergar no interior da profissão suas contradições, no qual possibilita romper – ou se 

propõe a romper- com a perspectiva de controle social que vigorava à época. 
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As influencias do marxismo no Serviço Social trazem em sua centralidade a 

dimensão política frente ao regime militar brasileiro, adquirindo maior visibilidade no 

processo de ampliação/abertura democrática. Nestes novos caminhos, as bases sociais e 

políticas se repousam na luta pela democratização da sociedade brasileira. 

O movimento de reconceituação, através do Congresso da Virada (1979) e de 

posteriores debates e produções, são fundamentais para à construção do Projeto Ético 

Político Profissional, por meio da Lei de Regulamentação da Profissão (1993), do Código 

de Ética profissional (1993) e das novas diretrizes curriculares (1996). 

Ocorre também uma abertura para o debate crítico acerca da formação em Serviço 

Social e o exercício da profissão. Com algumas modificações que ocorriam no trabalho 

profissional, a formação em Serviço Social também passou por mudanças.  

É neste cenário de intensas transformações que vale destacar que a antiga ABESS 

Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social) assumiu a tarefa de coordenar e 

articular o projeto de formação profissional, transformando-se em ABEPSS
6
 - Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social nos anos de 1990.  

A ABEPPS
7
 estabelece como uma de suas marcas na trajetória do: 

processo democrático expresso na participação intensa dos sujeitos que 

constroem a formação profissional, com debates enraizados nas unidades 

de formação acadêmica, nas regionais e no nível nacional. Tem sido 

assim, desde o currículo mínimo de 1982 que significou a afirmação de 

uma nova direção social hegemônica no seio acadêmico-profissional, o 

que se consolidou com a elaboração das Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Serviço Social, aprovada pela categoria em 1996 e aprimorada 

pela Comissão de Especialistas em documento de 1999. Um desafio 

permanente da ABEPSS é acompanhar a implantação das Diretrizes 

Curriculares. 

Acerca do esforço em continuar neste processo de alargamento do pensamento, que 

o documento da ABEPPS (GESTÕES, 2013-2014 e 2015-2016), apresenta os subsídios e 

referencias para a Pós-graduação e destaca que é nos anos de 1980, onde o houve o: 

Momento de expansão da pesquisa no Serviço Social, que entidades 

como a então Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social/ABESS 

e, principalmente, o Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas 

Sociais e Serviço Social/CEDEPSS realizaram encontros de pesquisas e 

                                                           
6
 Isto se dá em defesa desta entidade pela indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, principalmente 

pela defesa na articulação entre as produções no campo da pós-graduação com a formação acadêmica. 

7
 Disponível na apresentação do site oficial da ABEPSS: http://www.abepss.org.br/gtps/tema-2/  

http://www.abepss.org.br/gtps/tema-2/
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de pesquisadores, apoiando as iniciativas das universidades em criar os 

Programas de pós-graduação, com cursos stricto sensu e lato sensu, em 

Serviço Social no Brasil. Intentaram superar uma marca histórica − 

tecnicista/pragmática/instrumental − que dificultava o aprofundamento 

teórico da relação entre práticas profissionais e realidade social. Avança-

se em termos da laicização profissional e consolida-se a carreira docente 

na pós-graduação. 

 

Pautado então, na teoria marxista, o Serviço Social inicia uma trajetória de 

descobertas e, para tal, necessitava atribuir sentido teórico-metodológico que direcionasse 

suas intervenções. Acerca deste fator, Setúbal (2011, p. 37) aponta a pesquisa no Serviço 

Social como um processo, compreendendo a história como tal. Destaca ainda que 

“qualquer objeto estudado tem de ser compreendido dentro da sua significância temporal” 

e com esforço de construir conhecimento para o Serviço Social. 

Sinaliza para o fato de que, em um dado período, principalmente nos anos da 

ditadura, os trabalhos conceituais acabaram por se afastar da teoria marxista, pois retirava 

dela o espírito de luta e a punha na ótica da estrutura reguladora e sistemas sociais que 

desempenhavam este papel. Este desempenho se dava ainda enraizado ao passado recente. 

Nesse caminho, o próprio sujeito pesquisador começava a se questionar, compreendendo a 

pesquisa como “um procedimento vivo capaz de possibilitar o desvendamento das mais 

variadas situações” (SETUBAL, 2011, p. 40). 

Nestes processos, a pesquisa e a produção de conhecimentos no Serviço Social se 

tornam expressões e também passam a expressar as tendências teórico-metodológicas no 

interior da profissão. Os anos de 1980 marcaram então, uma etapa de amadurecimento no 

campo da produção teórica na profissão, tendo a universidade como grande protagonista. 

(NETTO, 2014) 

Assim, o debate do método fundamentado na obra de Marx passa a ser 

problematizado pelo Serviço Social. Neste, o ser social é apreendido a partir das relações 

com suas mediações. Ou seja, estas relações são sempre intrínsecas às demais instituições e 

processos presentes no âmbito da sociedade.  

O método em Marx traz a abordagem acerca da teoria social, compreendendo o 

homem e o mundo em que se insere a partir da sociedade burguesa capitalista, com seus 

sistemas de leis que a regem - regras e relações. O materialismo histórico dialético traz a 
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concepção de uma análise do todo, e não mais de forma fracionada, entre as ações que 

ocorrem na vida social entre sujeitos e fenômenos: 

Marx apropria-se das categorias que emanam da realidade e volta a ela 

utilizando-as para explicar o movimento de constituição dos fenômenos, 

a partir de sucessivas aproximações e da constituição de totalizações 

provisórias, passiveis de superação sistemática, porque históricas. Nesse 

processo, o autor considera fundamental dar visibilidade às contradições 

inclusivas que o permeiam e às transformações ocorridas no percurso; 

que resultam de múltiplas determinações, cuja análise interconectada 

amplia a possibilidade de atribuir-se sentidos e explicações à realidade, 

condição não suficiente, mas essencial a sua transformação (PRATES, 

S/A, p. 1).  

Este referencial avança nos anos 1990, delegando uma direção do pensamento do 

Serviço Social e de sua ação profissional na sociedade brasileira - que embora hegemônico 

não seja único no seio da categoria. Neste contexto, os eventos acadêmico-científicos 

promovidos para discutir as direções profissionais, permitem a discussão ética, técnica, 

metodológica e principalmente política, que redesenhavam uma nova qualidade das 

intervenções. Além dos eventos, a ABEPSS protagoniza, a partir dos anos 1990, debates e 

iniciativas que reforçam o valor do tripé ensino-pesquisa-extensão e na pós-graduação.  

Assim, a pesquisa em Serviço Social vem acompanhando estes processos de 

crescimento, no qual a produção de conhecimentos no interior da profissão se utiliza das 

experiências concretas vividas cotidianamente como elemento chave para se pensar e 

buscar concretizar as orientações teóricas acerca da totalidade. Contribui ainda para 

significativos avanços em diferentes áreas de intervenção, bem como no âmbito do 

planejamento e execução das políticas sociais públicas, no enfrentamento das expressões 

da questão social e no trabalho desenvolvido diariamente pela categoria; além das 

deliberações dos órgãos representativos do conjunto CFESS/CRESS
8
. 

Neste contexto atual, Moraes aponta que 

Como fenômeno político, hegemonicamente, a pesquisa acadêmico-

científica no Serviço Social tem se expressado a serviço da produção da 

consciência humana, questionando os significados de liberdade na 

sociedade capitalista como contribuição para a transformação social por 

meio da defesa dos interesses da classe trabalhadora, da afirmação de 

seus direitos, da tentativa de combate a toda e qualquer forma de 

discriminação, da mobilização dos trabalhadores por meio do ‘despertar 

de suas consciências’ (SIMIONATTO, 2014, p. 15), na tentativa de 

contribuição para construção de uma nova ordem social (2017, p. 394). 

                                                           
8
 Conselho Federal de Serviço Social – CFESS; Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. 
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Ainda que o cenário atual seja de “desmoronamento” de um passado recentemente 

construído, a realidade atual revela que as lutas jamais deixarão de existir. Estarão postas 

no cenário social, porque a disputa por hegemonia perpassa gerações. Gerações estas que 

experimentam a desigualdade e a exploração, sem, ou com pouquíssimas expectativas de 

rompê-las. É nesta direção, que a história precisa ser resgatada e entendida como exercício 

de manter a memória viva e atrelada ao presente. Para dizer “não” a um projeto, é 

necessário entende-lo, e conhecer a forma que este se utiliza para se manter. É essa 

possibilidade de entendimento que faz da universidade brasileira um campo fértil para o 

debate crítico, holístico e esperançoso. A esperança que alimenta a defesa por uma nova 

ordem social inscrita no Código de Ética Profissional
9
 (1993). 

É esta universidade pública e de qualidade, que vem sendo usurpada pelos 

interesses econômicos do capital financeiro. É este espaço, que cria, recria, aproxima e 

reflete através da pesquisa, que se põe no Serviço Social como possibilidade de produção 

de conhecimentos, de fundamentar intervenções críticas, e ainda, que alimenta a história.  

A pesquisa em Serviço Social, a partir desta nova perspectiva de análise sobre a 

realidade, vem possibilitando seu “descortinamento” e o enfrentamento do senso comum 

que, por muitos anos, tem pairado a relação profissional com as populações.  Para tanto, 

tem sido eixo fundante a adoção de um referencial teórico que permite uma visão 

globalizada e não mais fragmentada da realidade, a partir de categorias como: totalidade, 

historicidade, contradição e mediação tão relevantes aos debates da pesquisa na formação 

profissional. 

1.2 Serviço Social, pesquisa e formação profissional 

Como já apresentado acima, ao longo do Movimento de Reconceituação o Serviço 

Social no Brasil experimentou debates e embates diversos no campo teórico, ético e 

político e construiu coletivamente um projeto profissional articulado a um projeto de 

sociedade contrário à lógica do capital. É nesse cenário, portanto, que surge no interior da 

                                                           
9
 O Código de Ético profissional do Serviço Social (1993) trata-se de um documento normativo que marca e 

afirma a liberdade como valor orientador e ético de seu trabalho, nega as tradições conservadoras e 

estabelece as orientações que visam à superação do tradicionalismo profissional; além de se colocar como 

parte de um projeto profissional compromissada e articulada à um projeto de sociedade – nova ordem 

societária, com caráter político e uma nova direção ética para atender as mediações no contexto social. 
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categoria, profissionais mais vinculados à formação profissional, que se dedicam em maior 

proporção, ao trabalho de pesquisa e produção de conhecimentos em Serviço Social.  

Neste caso, isso é impulsionado por uma nova visibilidade para o espaço 

universitário, impelido pela docência na área de Serviço Social que se propõe a pensar as 

bases teórico-metodológicas da profissão. Ou seja, a ponte que outrora havia sido 

interrompida pelos “anos de chumbo” do golpe de 1964, começa a ser reconstruída, num 

trabalho que a “intenção de ruptura” começaria a apontar, para a necessidade da teoria 

crítica.  Porém, no campo real, tal apontamento resultava em um dilema: “uma profissão 

desprovida de acúmulo no domínio da elaboração e da investigação” (NETTO, 2015, p. 

320). 

É neste embate que a produção intelectual começa a se achegar através dos 

trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação, já nos anos de 1980. Nesta fase, há uma 

recuperação do projeto forçosamente abortado e que punha à universidade, o cenário ideal 

frente à crise do regime autocrático burguês, permitindo uma atenção maior à pesquisa. 

Este momento acabou por valorizar o trabalho realizado até então, sem abandonar a 

abordagem crítico-analítica de antes, mas, que sem dúvidas, avançava para uma concepção 

crítica da história.  

Neste sentido, passa-se a compreender a necessidade de se fazer uma leitura 

reflexiva e atenta dos processos históricos que perpassaram a atuação do Serviço Social ao 

longo dos anos, sua forma de reprodução e intervenção frente às demandas que lhe eram 

postas, para então, pensar adiante e avançar intelectualmente. Acerca deste ínterim, Setúbal 

(2011) ao refletir sobre “o fazer” da pesquisa em Serviço Social, reafirma a necessidade de 

entender o processo histórico como um caminho para realizar a pesquisa, pois a pesquisa 

possui um caráter social. É a história que representa as mais diversas expressões contidas 

na sociedade. 

Ao discorrer sobre o assunto, a autora segue destacando ser necessário “apresentar 

a ineliminável relação da pesquisa com a produção do conhecimento científico”, pois 

figura-se fruto das relações sociais vividas entre os homens, tendo, portanto, um caráter 

social (SETUBAL, 2011, p. 28). 
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É nesta perspectiva que a “a prática da pesquisa no Serviço Social, se põe como 

construção histórica que se processa na medida em que a profissão enfrenta as demandas 

sociais decorrentes do agravamento da questão social em suas múltiplas manifestações” e 

que inicia no interior da profissão um caminho de questionamento de suas bases teóricas – 

positivismo/estruturalismo- reconhecendo-as como insuficientes para responder as 

demandas apresentadas, sobretudo, frente aos novos desenhos sociais e econômicos que a 

sociedade se moldava (BOURGUIGNON, 2008, p. 109). 

 Assim, metodologicamente, reconhece-se a partir da denominada vertente de 

“intenção de ruptura” (NETTO, 2015) que o conhecimento se dá no concreto construído 

cotidianamente, pois é fruto de experiências sociais experimentadas na realidade histórica. 

Sobre esta perspectiva, torna-se importante a valorização do fazer profissional, como 

espaço rico em conhecimento, que se “desenvolve na prática aparentemente apenas 

interventiva” (SETUBAL, 2011, p. 30). O conhecimento profissional, portanto, é resultado 

de inserções em praticas concretas elaboradas a partir da relação entre sujeito e objeto. 

Nesta percepção, Prates (S/A, p.05) destaca sobre o método em Marx: 

Marx (1989) e marxistas que interpretam o seu método destacam que o 

método de investigação deve primar por uma pesquisa profunda, 

exaustiva da realidade, estabelecer categorias, grupos, relacioná-las; 

identificando contradições e conexões. Contudo, não basta explicar as 

contradições, mas reconhecer que elas possuem um fundamento, um 

ponto de partida nas próprias coisas; uma base objetiva real; na verdade 

mostram que a realidade possui não apenas múltiplos aspectos, mas 

também aspectos cambiantes e antagônicos. 

Dito isso, a pesquisa é um importante instrumento para a intervenção social, ela 

propicia não só ao pesquisador aproximar-se e conhecer as múltiplas formas de um 

processo pré-estabelecido, mas também realizar a leitura e releitura dos processos sociais 

que se modificam. A análise da realidade é importante para o processo interventivo, nesta 

análise, o método aponta para elementos que auxiliam nesta intervenção, pois, sua 

categoria advém da realidade. 

Neste contexto, a pesquisa também se consolida no processo de construção e 

afirmação do projeto ético-político profissional, no qual está comprometida com a defesa 

da democracia e da justiça social, sobre o qual se materializa no Código de Ética de 1993, 

orientador do trabalho cotidiano e, ainda no processo de revisão curricular, elemento 

fundamental para a formação profissional. 
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Logo, analisar a pesquisa enquanto fazer histórico é imprescindível para 

compreender sua importância nos dias atuais, seja na formação acadêmico- profissional, 

especialmente para os graduandos em Serviço Social que, enquanto futuros assistentes 

sociais, devem reconhecer a realidade e o trabalho como fonte de conhecimento; seja 

associada aos serviços, para fomentar intervenções estratégicas, críticas e propositivas na 

direção ético-político profissional.  

Para isso, alguns aspectos devem ser observados, visto que a indagação, a 

inquietação e o questionamento, embrionariamente devem ocorrer na formação acadêmica, 

culminando em uma postura investigativa, oriunda do processo formativo intrínseco a 

profissão na perspectiva crítica. 

Esse processo ocorre a partir de uma direção teórico-crítica que objetiva 

compreender a realidade em suas múltiplas formas. É, neste sentido que Bourguignon 

(2008, p. 111) aponta que “a atitude investigativa tem que ser estimulada desde a formação 

na graduação e compõe, ao longo do processo de inserção do profissional na realidade, um 

dos pilares para a construção e investigação dos objetos de atenção do Serviço Social”. 

Ainda segundo a autora, tona-se importante pontuar a atitude investigativa no 

trabalho profissional como geradora de estímulos e questionamentos do real, pois 

estabelece um “dialogo critico permanente com a realidade”. Além disso, a pesquisa 

possibilita romper limites pré-estabelecidos, que vão se “desmoronando” no confronto 

objetivo e subjetivo da vida ainda nos muros da universidade (BOURGUIGNON, 2008. p. 

102). 

A pesquisa ocorre então como um movimento de “dentro para fora”. Inicia-se na 

universidade - partindo da realidade - e se amplia para o trabalho profissional, permitindo 

colocar em questionamento o universo de certezas, a partir do arcabouço teórico, 

fundamentado no método em Marx.  

Logo, o assistente social, ao adentrar os espaços de mediação no seu trabalho, na 

relação ora com a instituição contratante, ora com a população atendida, vivencia 

constantes movimentos de descobertas, passando a apreender a realidade não apenas como 

processo interventivo, mas como espaço fértil de releitura das expressões da questão social, 

objeto central do trabalho profissional.  
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Para salientar a importância da pesquisa no trabalho profissional, Bourguignon 

(2008, p. 118) destaca que “a base da pesquisa para o Serviço Social é a prática 

profissional
10

, e a possibilidade que a pesquisa coloca à profissão é a de superar os entraves 

que o cotidiano impõe a ela”. 

É neste sentido que, compreender o trabalho profissional comprometido com os 

princípios do código de ética (1993)
11

 e com as conquistas e lutas travadas pela categoria, 

implica não só reconhecer que um profissional, ainda que não partilhe do projeto- tendo 

como premissa que este é uma escolha- possa analisa-lo como produto de uma construção 

sócio-histórica e conhecimento acumulado pela profissão, que fundamenta seu trabalho na 

direção social e política desejada para à sociedade.  

É reconhecer e valorizar suas experiências como conhecimento adquirido, e então, 

ver no cotidiano a possibilidade de fazer pesquisa, seja para produção de conhecimento, 

seja como instrumento estratégico para o trabalho.  

Neste contexto, Setubal (2011, p. 31) aponta que o conhecimento é “uma 

elaboração intelectual resultante do processo que ultrapassa o plano meramente sensível, 

                                                           
10

 Embora recorramos a autores que se referenciam na categoria prática profissional, este estudo fundamenta-

se no debate do trabalho profissional. Contudo, com o recurso a algumas citações diretas, será verificado ao 

longo deste estudo, por vezes, o termo “prática profissional”. 

11
 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 equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, 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; VIII. 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/a, nem discriminar, por questões de 

inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, 

idade e condição física. 
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pela mediação do raciocínio lógico, dialético e da consciência sobre a realidade do objeto 

observado”. 

É no cotidiano que as inquietações tomam dimensões concretas. Essa premissa é 

inquestionável quando se pensa no universo de questionamentos e descobertas vividas 

pelos estudantes de Serviço Social ao longo da graduação, através dos inúmeros espaços de 

debate e apreensão do saber que o chão universitário propõe: 

Diante disso, não é surpreendente a afirmação de que a pesquisa para o 

Serviço Social, na atualidade, é entendida como uma atribuição 

profissional que se expressa na formação e no trabalho do assistente 

social. Na formação profissional ela tem sido denominada pesquisa 

acadêmico-científica, que é realizada na graduação e tem a pós-

graduação como espaço privilegiado, na tentativa de analisar a realidade 

social e, ao mesmo tempo, responder às exigências das instituições 

financiadoras que avaliam os projetos de pesquisa, e também aquelas 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES; e Ministério da Educação - MEC) que apreciam e recomendam 

os cursos de graduação e pós-graduação (MORAES, 2017, p. 391). 

 

O autor destaca ainda tal concepção no que tange a pesquisa no trabalho do 

Assistente Social, com maior ênfase a partir dos anos de 1980 e, sobretudo, em 1990: 

a pesquisa também tem sido compreendida como constitutiva do trabalho 

profissional, visto que assume papel importante para o posicionamento 

ético e estratégico na construção de ações profissionais críticas e 

qualificadas na prestação dos serviços à população. Ações que devem 

estar pautadas na análise dos processos sociais e dos desafios 

ciclicamente redesenhados na agenda das políticas sociais e do trabalho 

profissional (MORAES, 2017, p. 391). 

 

Deste modo, em hipótese nenhuma a ação investigativa deve ser menos importante 

que o processo interventivo. Tal perspectiva se torna implícita desde a formação curricular 

do curso, no primeiro currículo através da Lei 1.889 de 13 de Junho do ano de 1953, sendo 

refirmado, posteriormente no seu segundo currículo, em 1962. Em um terceiro momento 

curricular, no ano de 1970, a pesquisa já se encontra “implícita no espírito integrador 

ensino-pesquisa na Reforma Universitária” (SETUBAL, 20017, p. 68). Logo, pesquisar é 

produto do processo investigativo que se inicia na formação profissional, e que poderá ou 

não ser atrelada ao exercício da profissão. 



29 

 

Compreender a importância desse debate na graduação implica em reconhecê-la 

como um campo fértil a ser explorado, a partir do próprio movimento dialético de (re) 

leitura da realidade social, que se inicia nos muros da universidade através da postura 

investigativa, na construção de uma formação crítica que o curso propõe tendo como 

principal referencial teórico o materialismo histórico dialético, no qual o processo de 

construção do conhecimento se molda na dinâmica do “ir e vir”. Acerca deste, 

Bourguignon (2008, p. 114), destaca: 

o método histórico dialético é o caminho pelo qual se pode desvendar a 

constituição dos fenômenos através de aproximações contínuas sem a 

pretensão de esgotar a realidade. O conhecimento é sempre uma 

reconstrução da realidade em nosso pensamento, e o movimento de 

elevar-se do abstrato ao concreto- enquanto método de apreensão do real- 

restitui, recupera o movimento do real. 

 

É, neste sentido que o método, por ter um caráter de análise histórica e crítica, ao 

adentrar a vida acadêmica dos alunos, expressa a possibilidade de análises críticas acerca 

dos fatos que perpassam o cenário social, político, econômico, além de desconstruir ideias 

engessadas, possibilitando outras inúmeras desconstruções sociais, tão caras ao trabalho 

ético-profissional em Serviço Social.  

Tal leitura é fundamental, pois implica reconhecer ideologicamente as defesas que 

o Serviço Social tem construído suas decisões e estratégias para o alcance de seus objetivos 

profissionais que, necessariamente estão articulados a um projeto profissional e de 

sociedade.  

Nestes casos, a escolha pelo projeto ético-político profissional vai ao encontro dos 

reais interesses da classe trabalhadora em um cenário adverso, marcado cada vez mais por 

expressões perversas da desigualdade social, fruto de processos bárbaros de expropriação 

de direito, de exploração de classe, e de desrespeito à vida humana, em nome de uma 

acumulação sem precedentes do capital financeiro.  

É de extrema importância que os graduandos em Serviço Social vivenciem, no 

espaço acadêmico, múltiplas oportunidades de leitura e releitura do real, que os processos 

que constituem o fazer da profissão estejam em constante sintonia à formação, e 

principalmente, que os fundamentos da profissão sejam trabalhados de forma consistente 

em seus debates.  
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Portanto, a escolha do método tanto para a pesquisa, quanto para as posições que 

orientam a análise da realidade, é primordial. É necessário ter clareza sobre o que, como, 

por que e para quê, estão contidas as orientações e visão de mundo no campo universitário 

e profissional.  

Quando não se tem clareza sobre o que se estuda ou sobre o que orienta o trabalho, 

sutilmente se reproduz, nos espaços coletivos da profissão, atitudes retrógradas, que se 

contrariam a construção de uma nova ordem societária. É neste sentido, que não há 

processos históricos “superados”, a sociedade está em constante movimento e, como tal, é 

passível de novos arranjos que podem ou não trazer à tona o arcaico, porque a história se 

transforma, mas também pode se reescrever.  

A dimensão investigativa atravessa todos os níveis da formação. É importante 

destacar que a pesquisa não se inicia apenas nos cursos de pós-graduação, ainda na 

graduação é possível ter a experiência de analise do real com suas múltiplas expressões e 

produzir conhecimento científico.  

É neste espaço, que o graduando do curso de Serviço Social inicia um horizonte de 

exploração, de novas descobertas, de inquietações e, sobretudo, de valorização do lugar 

que a universidade ocupa. A experiência da pesquisa, enquanto graduando em Serviço 

Social, o confronta teoricamente e criticamente para escolhas conscientes associadas a seu 

trabalho enquanto futuro assistente social: 

Atribuir ao Serviço Social o caráter de ‘profissão interventiva’ que deve 

oferecer respostas ‘prático-profissionais’ para as contradições sociais 

compromete essa atuação ao exigir receituários que orientem o trabalho 

profissional sem considerar o processo sócio-histórico em que ele se dá, 

reforçando e reeditando certo tipo de empirismo na profissão. (...) exige 

que o assistente social tenha competência teórico-metodológica e política 

para apreender as intrínsecas conexões do real, possibilitando-lhe traçar 

caminhos mais seguros com vistas a formular propostas concretas em seu 

trabalho profissional inspiradas no projeto ético-político profissional e 

vinculadas aos limites sócio-históricos objetivamente dados. Isso reforça 

a relevância da pesquisa no sentido de propiciar, por meio da 

investigação, ricos subsídios que possibilitem ao profissional de Serviço 

Social a apreensão profunda -seguramente jamais exata - da realidade 

social em sua totalidade articulando teoria e prática no campo da práxis 

profissional. Para tanto, é fundamental um embasamento teórico denso 

que auxilie a análise da realidade social e, por conseguinte, subsidie o 

trabalho profissional na relação com o projeto ético-político profissional 

como referência-orientação geral (e não possui condições reais de ser 

mais do que isso). (SILVA; SILVA, 2015, p. 11). 
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No contexto atual, a formação profissional em Serviço Social vem se apresentado 

como um lugar desafiador no que diz respeito a defesa dos princípios contidos no Código 

de Ética profissional (1993), nas Diretrizes Gerais para os Cursos de Serviço Social (1996) 

e na Lei que Regulamenta a profissão (1993). A universidade, no contexto neoliberal se 

apresenta como ameaça aos princípios do estado mínimo e ajustes econômicos, no qual 

luta pela defesa de uma sociedade mais igualitária e democrática, em que o pensamento 

crítico e plural oxigena o olhar crítico.  

Vale destacar que a educação pensada como política social pública dispõe, em sí de 

um caráter contraditório, ao atender simultaneamente aos interesses de acumulação do 

capital e aos interesses dos trabalhadores – através da socialização de conhecimentos, 

ainda que a lógica atual seja de fazer deste lugar, um produtor mercadológico e do grande 

empresariado. Neste interim, Iamamoto, destaca a universidade como espaço coletivo e 

necessário de ser reafirmado como fundamental à sociedade: 

A construção coletiva de proposta de formação acadêmica no Serviço 

Social norteia-se pela defesa da universidade pública, gratuita e de 

qualidade, direcionada aos interesses da coletividade e enraizada na 

realidade regional e nacional; a universidade que cultiva razão crítica e o 

compromisso com valores universais, coerente com sua função pública, 

não limitada e submetida a interesses particulares exclusivos de 

determinadas classes ou frações de classes; uma instituição a serviço da 

coletividade, que incorpore os dilemas regionais e nacionais como 

matéria da vida acadêmica, participando da construção de respostas aos 

mesmos no âmbito de suas atribuições (2014, p. 625). 

  

Na universidade, especialmente na graduação, a pesquisa como produtora de 

conhecimentos e instrumento estratégico para o trabalho do assistente social, cria 

possibilidades, amplia o saber e proporciona ao estudante um lugar de descobertas, 

associando sua formação às múltiplas questões que perpassam a sociedade e, 

consequentemente aos enfrentamentos do cotidiano de trabalho do assistente social. 

É, nesta formação acadêmica repleta de desafios e inserida numa sociedade que se 

molda na lógica do capital financeiro, que Moraes (2016, p. 108) traz à reflexão: 

Os impactos do ‘neoliberalismo do século XXI’ sobre a particularidade 

da política de educação para o Ensino Superior nos anos 2000, têm sido 

analisados por produções acadêmico-científicas que têm indicado que, ao 

se pautar em diretrizes de organismos internacionais (ONU, Banco 
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Mundial, FMI), esta política tem sido caracterizada por larga escala de 

expansão universitária mercantil, que aprofunda a privatização interna 

das universidades públicas e amplia a privatização da educação superior 

presencial e a distância (PEREIRA, 2009). Assim, permitindo a 

intensificação da desqualificação da formação profissional, sob a 

aparência de ampliação do acesso ao ensino superior (LIMA, 2007). 

Nesse caso, a educação move-se estrategicamente a favor da hegemonia 

do capital, contribuindo para ampliar o processo de superexploração do 

trabalho, promovido pela reestruturação produtiva (MÉSZÁROS, 2005), 

sofrendo, como direito e política, medidas cada vez mais regressivas, que 

também estão vinculadas a um ensino de manual e desprovido de 

criticidade. 

 

É a partir destas ofensivas que o projeto neoliberal, tende a produzir, tanto no 

ensino privado, mas, sobretudo, na educação pública superior, a destituição da capacidade 

crítica dos sujeitos. Tais dimensões ampliam-se, sobretudo, a partir dos anos de 1990 com 

maior abertura para a exploração privada. 

Em contrapartida a todos esses efeitos contraditórios ao cenário da educação 

superior, é notório perceber o quanto o ensino superior público vem alargando o espaço 

para o debate crítico da pesquisa e junto às populações, tornando-se um contributo para a 

profissão nos últimos anos. É este espaço que forma, informa, constrói e recria ideias e 

projetos estudantis.  

A universidade constrói e cria espaços que potencializam a história. É essa história, 

que faz dos fundamentos da profissão em Serviço Social imprescindíveis ao tempo 

presente, como ferramenta de combate para as implicações vividas hoje. 
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CAPÍTULO. II A MONITORIA NA DISCIPLINA DE PESQUISA EM SERVIÇO 

SOCIAL: ANÁLISE DE UMA EXPERIÊNCIA 

A Monitoria é um Programa Anual que possui como objetivo fomentar a 

participação estudantil através da iniciação à docência, no qual, fornece ao aluno monitor 

um conjunto de atividades acadêmicas – na relação de aprendizado entre docente e 

discentes – que tornam a experiência do ensino/aprendizagem um universo repleto de 

questionamentos e descobertas, fazendo da sala de aula um espaço de efervescência do 

pensamento crítico, priorizado no currículo do curso de Serviço Social.  

Já a pesquisa neste curso, é estabelecida como princípio e condição para a 

formação acadêmica (ABEPSS 1996).  

Com o objetivo de construir reflexões sobre a experiência discente no Programa 

de Monitoria dentro do curso de Serviço Social da UFF/Campos, particularmente na 

disciplina de Pesquisa em Serviço Social, as apreensões que seguirão buscam refletir sobre 

o caráter crítico e investigativo que forjam a formação no curso de bacharelado em Serviço 

Social. As discussões que serão apresentadas serão direcionadas através de experiência em 

monitoria no ano de 2018, em que abordou-se elementos essenciais à construção da 

dimensão investigativa estabelecida de forma inseparável ao processo de formação 

profissional e também atrelada à disciplina de pesquisa em Serviço Social. 

Entre tais elementos, destaca-se as atividades propostas em sala de aula, bem 

como os plantões realizados junto aos discentes e, a elaboração e ministração de uma aula 

sob supervisão docente. Estes elementos buscam contribuir para analisar a relação 

horizontal estabelecida entre aluno monitor e alunos inscritos na disciplina, no qual 

privilegia a troca de saberes e experiências vividas no chão da universidade, capazes de, 

em conjunto, construir descobertas afinadas à visão de mundo enquanto futuros assistentes 

sociais. 

2.1. O Departamento de Serviço Social de Campos, a pesquisa e a produção de 

conhecimento 

 É sabido que o Serviço Social é uma área produtora de conhecimento e uma 

profissão interventiva. Sua regulamentação data de 1993, no qual duas de suas 

competências profissionais vêm destacando-se na área desde então, sendo elas: sua 

capacidade de atuar no âmbito das políticas sociais públicas e/ou privadas, de forma ampla, 

enquanto execução, gestão, monitoramento e avaliação de programas e serviços sociais. 
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Bem como, a de planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise 

sistemática da realidade e ainda subsidiar as intervenções profissionais junto às populações 

(Lei 8.662/1996). 

Para tanto, a análise da pesquisa em Serviço Social no momento atual, requer 

inseri-la no lugar da graduação, - temática que será melhor abordada posteriormente – 

assim como, na vivencia da Pós-graduação e na expansão das Instituições de Ensino 

Superior no país. Por outro lado, também, requer a sensibilidade de analisar os fatores 

macroestruturais que tem posto este lugar da pesquisa em uma zona de intensos conflitos, 

frente aos interesses de um projeto privatista do ensino superior no Brasil.  

Neste ínterim, Setubal (2011, p. 74) aponta que “esse país, apesar de necessitar do 

avanço da ciência para efetivar o seu processo de modernização, contraditoriamente 

encerra a pesquisa em labirintos cheios de encruzilhadas, dificultadoras da sua própria 

expansão”.  

Neste sentido, a Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes/RJ 

(UFF/Campos), especialmente o curso de Serviço Social, vem realizando sua produção de 

conhecimentos preocupando-se com as expressões da questão social no país e seus 

rebatimentos em níveis regionais e locais. 

O atual Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional/ESR, 

criado através da Resolução 62 de 1999 do Conselho Universitário da UFF, origina-se em 

um Departamento – o Departamento de Serviço Social de Campos. Porém, sua história 

emerge ainda nos anos de 1960, à época denominado departamento da Escola de Serviço 

Social do Estado do Rio de Janeiro. Sua principal atividade estava voltada para o ensino da 

graduação, para a pesquisa e a extensão universitária, devido ao seu forte vínculo com as 

mais diversas expressões da questão social na região. Com isso, e atrelada fortemente aos 

projetos de extensão, a universidade passou também a investir na implantação de Cursos de 

Pós-Graduação Lato-Senso
12

, sendo eles: 

Problemas Ambientais Regionais, Política de Saúde Pública, História do 

Brasil (em parceria com Departamento de História/UFF), Serviço Social 

Contemporâneo, Psicanálise (em parceria com o Departamento de 

                                                           
12

 As pós-graduações lato sensu compreendem programas de especialização e incluem os cursos designados 

como MBA (Master Business Administration). Com duração mínima de 360 horas, ao final do curso o aluno 

obterá certificado e não diploma. Ademais são abertos a candidatos diplomados em cursos superiores e que 

atendam às exigências das instituições de ensino – Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996. (MEC- MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO. Acesso em: 17 de junho de 2019.) 
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Psicologia/UFF) e em Gerontologia e Políticas Públicas. Além destes, na 

atualidade, o Instituto possui dois cursos de Pós-graduação stricto sensu – 

mestrado, sendo um, em Desenvolvimento regional, ambiente e políticas 

públicas e o outro em Geografia, além de dois programas de Extensão: 

UNITI (Universidade para Terceira Idade) e Galpão Cultural. (MORAES, 

2017, p.3) 

Com a ampliação de novas frentes de trabalho, a UFF/Campos muito tem 

contribuído para o desenvolvimento da pesquisa e da produção de conhecimento na região, 

firmando-se como importante centro de formação profissional e de pesquisa regional, 

contribuindo para o desenvolvimento social, com propostas atreladas à cidadania e para as 

necessidades ambientais. 

Com base no último relatório construído em 2017, pela então coordenação de 

pesquisa do referido departamento, a universidade possui nove cursos de graduação – entre 

licenciatura e bacharelado -  e cerca de 150 docentes e quase 80 funcionários técnicos 

administrativos entre efetivos e terceirizados
13

. É o segundo maior polo do interior da UFF, 

com perfil vinculado a área de humanas (RELATÓRIO DE PESQUISA DA 

COORDENAÇÃO DO DSSC. 2017-2018). 

No ano de 2017.1, o curso de Serviço Social da UFF/Campos possuía 16 projetos 

de pesquisa cadastrados em seu Departamento. Destes, 08 projetos eram financiados, 

sobretudo pela FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), e 

08 projetos não possuíam financiamento (RELATÓRIO DE PESQUISA DA 

COORDENAÇÃO DO DSSC. 2017-2018). 

Além disso, naquele ano, tais projetos contavam com a participação predominante 

de discentes da graduação, totalizando 38 alunos nos projetos de pesquisa no 

Departamento de Serviço Social de Campos. Contavam ainda com a participação de duas 

docentes no Curso de Mestrado em Desenvolvimento regional, ambiente e políticas 

públicas, o que contribuia para interlocução entre os discentes da graduação e Pós-

Graduação nos trabalhos de pesquisa. Neste caso, havia 06 mestrandos bolsistas da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e 09 mestrandos 

voluntários (RELATÓRIO DE PESQUISA DA COORDENAÇÃO DO DSSC. 2017-

2018). 

                                                           
13

 Nos dias atuais, o número de funcionários técnico – administrativos da UFF tem sofrido redução, mediante 

os cortes de verbas, por parte do governo federal para as universidades federais do país, o que no contexto 

local, tem contribuído para que esse número não seja mais condizente a realidade. 
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No início do primeiro semestre de 2019, o Departamento de Serviço Social da 

UFF/Campos, apresentou em seu quadro, 19 professores efetivos. Dentre estes, 01 era 

especialista, 04 mestres, 12 doutores e, 02 com pós-doutorado. Dentre os quatro docentes 

mestres, um encontra-se afastado por estar cursando doutorado (MORAES, 2019. 

Informação verbal). 

Entre os professores doutores, predomina o curso na área de Serviço Social, e entre 

os professores com mestrado, predomina a área de estudo em política social. O curso de 

Serviço Social contou ainda, no início do primeiro semestre de 2019, com 02 professores 

substitutos, com mestrado e, ambos encontram-se cursando doutorado (MORAES, 2019. 

Informação verbal). 

Além disso, neste mesmo ano, o Departamento de Serviço Social da UFF/Campos, 

de acordo com seu site oficial, conta com 12 grupos ou núcleos de pesquisa na área de 

Serviço Social ou áreas afins. Destes, 10 grupos possuem apenas um docente responsável 

com participação de outros professores, técnicos e estudantes, enquanto outros dois 

grupos/núcleos é liderado pela mesma docente também com participação de outros 

pesquisadores.   

O curso de Serviço Social na UFF/Campos vem passando por um processo 

histórico de amadurecimento da pesquisa, sobretudo com a ideia de criar possibilidades de 

interferência nos processos sociais, o que muito contribui para a população local/regional, 

além de enriquecer os debates em sala de aula. 

Neste interim, cabe destacar o que Bourguignon (2008, p.121) aponta sobre a 

pesquisa na profissão no Brasil, no qual ressalta que o “Serviço Social é uma profissão que 

está aprendendo a fazer pesquisa, e que sustenta esse processo na experiência concreta, no 

enfrentamento das demandas”.  

Estes elementos, em construção revelam que a profissão vem ampliando sua linha 

de pesquisa com ênfase na questão social, “seja como eixo de compreensão das próprias 

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

como elemento central nas diretrizes curriculares da ABEPSS para a formação e exercício 

profissional” (ZACARIAS et al, 2014, S/P).   

Portanto, ao abrir caminhos para a pesquisa e produção de conhecimentos no 

cotidiano acadêmico, alguns pontos são importantes para análise nesta trajetória até os 
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anos 2000 no Departamento de Serviço Social de Campos. Para tal, recorreu-se ao relatório 

da Coordenação de Pesquisa (Gestão 2017-2018) que objetivou construir uma política de 

pesquisa para o curso de Serviço Social da UFF/Campos.  

Segundo o relatório (2017-2018), a produção de conhecimento do Instituto de 

Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR), ainda no período anterior à 

expansão da UFF/Campos, quando existia apenas o Curso de Serviço Social e dois 

departamentos (o de Serviço Social e o de Fundamentos de Ciências da Sociedade), em sua 

maioria, dizia respeito à trabalhos de conclusão de curso elaborados pelos discentes. Com 

relação ao corpo docente, o relatório aponta ainda, que textos didáticos se constituíam a 

maior parte destas produções, seguido de artigos publicados em periódicos nacionais, além 

das próprias dissertações e teses. Além disso, trabalhos publicados em eventos científicos 

na área.  

Ainda neste período que decorre até o inicio dos anos 2000, verificou-se que havia 

um crescente envolvimento no campo da pesquisa, no qual à época, 61% dos docentes 

desenvolviam estudos. Acerca dos professores, o relatório apontou que 74% eram 

concursados e 26% possuíam contratos temporários.  

Até o início de 2004, havia na UFF/Campos um único núcleo de pesquisa criado 

em 1996, (Núcleo de Pesquisa em Sociedade e Desenvolvimento Regional de Campos – 

RJ). Seus objetivos, de forma geral incluíam o desenvolvimento da pesquisa em distintos 

aspectos relacionados à sociedade e o desenvolvimento regional; o estímulo à produção 

científica da UFF do Norte Fluminense e o compartilhamento dos conhecimentos 

adquiridos; a criação de grupos de estudos voltados para a prática sócio-política 

emancipatória, de forma a privilegiar a justiça social, a cidadania e democracia. Além da 

promoção de cursos de especialização, que pudessem subsidiar a pesquisa para a pós-

graduação; e o oferecimento de estágios e treinamentos, dentre outros. 

  Havia também mais três núcleos ou grupos sendo desenvolvidos na universidade: 

NETRAD- Núcleo de Estudos em Trabalho, Cidadania e Desenvolvimento; GEPPRU – 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Práticas Sociais Rurais e Urbanas; GRIPES – Grupo 

Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Cotidiano e Saúde. 

Em contrapartida, o cotidiano acadêmico apresentava alguns desafios para maior 

atenção à pesquisa, no qual cabe ressaltar: o número de docentes à época disponíveis; 
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existência de um número elevado de docentes substitutos em alguns períodos– 9 

professores – no qual o curto período de seus vínculos acarretava na dificuldade para 

implantação e continuidade de atividades previstas por estes. Além da ausência de 

condições adequadas em termos de instalações físicas e de suporte técnico (administrativo 

e equipamentos).  

Apesar de todas as dificuldades que perpassavam este espaço, há que se destacar os 

avanços alcançados, com pesquisas voltadas para algumas áreas temáticas vinculadas ao 

estágio e a extensão universitária, tais como: saúde, assistência social e políticas públicas; 

pobreza e exclusão social; direitos sociais; trabalho, qualificação profissional e geração de 

renda; cultura popular; desenvolvimento regional; meio ambiente; educação; formação e 

prática profissional do assistente social; relações de gênero e étnico – raciais (POLÍTICA 

DE PESQUISA. 2019) 

Diante disso, para abordar de forma mais aprofundada os avanços e desafios da 

pesquisa e da produção de conhecimentos do Departamento de Serviço Social de Campos, 

disponibilizou-se via e-mail, um questionário a duas docentes deste Departamento, 

objetivando trabalhar as questões que perpassam o campo da pesquisa neste curso, 

ressaltando suas experiências na área de Serviço Social.  

Quanto aos avanços da pesquisa no curso de Serviço Social da UFF/Campos, a 

avaliação realizada pela docente 1 aponta que “o número de pesquisas, de grupos de 

pesquisa e de publicações vem aumentando, mesmo diante da precariedade da 

infraestrutura, expressando grande empenho e desejo de um grupo de professores” 

(DEPOIMENTO DE DOCENTE DO DSSC 1, 2019). 

Tais fatores ilustram o interesse e empenho não só por parte dos docentes, mas do 

reconhecimento do Departamento de Serviço Social de Campos (DSSC)
14

 ao investir nesta 

área, como apresentado abaixo pelo autor: 

Esse processo histórico e de conquista e abertura de novos espaços 

acadêmico-organizativos por parte da categoria é fundamental na disputa 

das ideias, solidificando o pluralismo, marcado por novas formas de 

                                                           
14

 Diferenciam-se DSSC e ESR, no qual um – DSSC – constitui-se como Departamento do Curso de Serviço 

Social da UFF/Campos, cujo sua história remete ainda aos anos 1960, quando havia somente o curso de 

Serviço Social filial a Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro. Já o ESR, constitui-se como 

Instituto da Ciência da Sociedade e Desenvolvimento Regional, abrangendo desde os anos 2000, não apenas 

o curso de Serviço Social que o originou, mas também outros cursos da área de humanas, entre licenciaturas 

e bacharelados. 
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pensar a realidade capitalista, a vida social, as relações sociais e as 

políticas sociais (MORAES, 2017, p. 7). 

É sabido que este processo de ampliação deu-se através do empenho dos agentes da 

universidade em ampliar seu espaço, reforçando seu caráter crítico à medida que novas 

demandas e processos de trabalho eram requisitados. 

 Estes são fatores que ampliam o mercado de trabalho para a categoria, exigindo 

também maior conhecimento teórico, técnico e ético das questões que se apresentam, 

frente aos requisitos da sociedade do capital. Ao mesmo tempo, exige da profissão a 

necessidade de analisar e compreender as múltiplas expressões da questão social que 

desafiam o fazer profissional.  

São os debates construídos ainda nos muros da universidade, que permitem ao 

estudante vivenciar tal dinamismo, entre o concreto e o debate teórico. Desta forma, a 

pesquisa e a produção de conhecimentos tem se apresentado como sendo capaz de 

construir teoria na área de Serviço Social, possibilitando leituras amplas e definidas sobre 

temáticas que perpassam a realidade social, através de conceitos amplos:  

Historicamente construída, enquanto análise e expressão do interesse de 

classes, tem-se objetivado avançar na construção de reflexões vinculadas 

ao conhecido e desconhecido, por meio de aproximações e 

distanciamentos que intentam desvendar dimensões não pensadas ou 

refletidas superficialmente a respeito da realidade, que só se revelam a 

partir de interrogações elaboradas por meio do processo de construção 

teórica (MORAES, 2017, p.8). 

´ É portanto, a pesquisa acadêmica que (re) cria possibilidades na tentativa de 

explicar os fenômenos, estruturas e contradições de uma sociedade de classes, que possui 

em seu cerne disputas político-ideológicas que interferem na vida cotidiana dos sujeitos 

atendidos pelo Serviço Social.  

A este respeito, as duas docentes do Departamento de Serviço Social de Campos, 

evidenciaram em seus registros que, a pesquisa e produção de conhecimento no DSSC, 

muito avançaram nos últimos anos. Porém, o relato da docente 1, com base em sua 

experiência enquanto pesquisadora do Departamento, aponta para a dificuldade de se criar 

uma “cultura de pesquisar” (termo retratado pelas entrevistadas) na universidade, onde há 

necessidade de se organizar no que tange a construção/reconstrução do conhecimento: 

Considero que temos construído caminhos, com avanços importantes e 

significativos para a formação profissional, embora penso e vejo que 

pouco se avança no fortalecimento de uma cultura de pesquisar e de se 
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constituir pesquisador no âmbito da profissão.... tipo, manter esse viés da 

pesquisa como um componente importante para embasar e revalidar o 

exercício da profissão (DEPOIMENTO DE DOCENTE DO DSSC 1, 

2019).  

Trata-se assim da constituição do assistente social pesquisador e da pesquisa como 

instrumento estratégico do trabalho, apontando para a possibilidade de, por meio dela, 

embasar as intervenções profissionais e torna-las, ao mesmo tempo, objeto permanente de 

avaliação e validação.  

Ainda assim, evidencia-se que o processo histórico da pesquisa e da produção de 

conhecimentos em Serviço Social no DSSC da UFF/Campos vem se consolidando e 

contribuindo para ampliação de conhecimentos a respeito das expressões da questão social 

na dinâmica local, regional e nacional. Deste modo, observa-se que a universidade, ainda 

que seja permeada por contradições, se constitui como espaço propulsor do pensamento 

crítico, construindo um diálogo comprometido com a transformação social. 

Destaca-se também no DSSC que, a prática da pesquisa tem sido cada vez mais 

vinculada ao trabalho profissional, no qual recorre-se a Bourguignon (2008, p. 142) ao 

destacar que: 

o que importa salientar é que o acompanhamento dos processos sociais e 

a pesquisa da realidade social passam a ser encaradas como componentes 

indissociáveis do exercício profissional e, não como atividade 

‘complementares’, que podem ser eventualmente realizadas, quando se 

dispõe de tempo e condições favoráveis. 

 Portanto, partindo destas reflexões, verifica-se que a universidade se constitui 

espaço privilegiado da pesquisa, sobretudo, as instituições públicas e presenciais que, na 

área de Serviço Social, tem assumido protagonismo ao problematizar a realidade social, as 

expressões da questão social e o trabalho profissional. Além disso, a defesa do projeto de 

formação profissional do Serviço Social brasileiro é que a pesquisa e a dimensão 

investigativa assumam centralidade nos espaços dos serviços, garantindo ao assistente 

social diálogos críticos com seus empregadores, usuários, demais categorias profissionais e 

sujeitos sociais. 

Neste sentido, cabe o destaque para o relato da “docente 1” quanto a sua 

experiência como aluna da graduação, ao cursar duas disciplinas que remetiam a relação da 

teoria e prática, fomentando possibilidades de aproximar-se da pesquisa na área de Serviço 

Social: 
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Pesquisa em Serviço Social, com 60 hs e outra chamada Serviço Social 

de Comunidade, 60 hs. A primeira, com a abordagem teórica e técnica 

sobre o que envolvia elaborar um projeto de pesquisa e implementar uma 

pesquisa propriamente dita. A segunda, com abordagem teórica, técnica 

e politicamente definida, tinha na elaboração de uma pesquisa chamada 

‘Micro Análise’, os primeiros caminhos para o contato dos estudantes 

com a realidade empírica: um projeto social em desenvolvimento, a 

visita a um bairro periférico da cidade de Campos, dentre outros. 

Fazíamos todo o trabalho de elaboração a partir da definição do 

‘problema de pesquisa’. (DEPOIMENTO DE DOCENTE DO DSSC 1, 

2019). 

Ainda neste sentido, destaca-se também o relato da “docente 2” sobre sua 

experiência na graduação com a relação da pesquisa na área de Serviço Social: 

Eu realizei o meu estágio em serviço social em um campo de estágio - o 

Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) – que realizava uma parceria com 

a UFF/Campos, no sentido de ser campo de pesquisa da professora 

Denise Juncá e Rita Márcia Paixão. O materialismo histórico e dialético 

estava sendo experimentado neste projeto como fundamentação teórica, 

o que me proporcionou novos conhecimentos teóricos e a experiência de 

pesquisa, pois o curriculum que me formou era norteado pelo 

positivismo/funcional-estruturalismo, não privilegiando a pesquisa.  

A pesquisa foi realizada com trabalhadores de algumas usinas de cana 

de açúcar existentes em Campos dos Goytacazes naquele momento, da 

qual fui colaboradora aplicando os formulários e participando da 

análise. Meu TFC foi elaborado a partir desta experiência 

(DEPOIMENTO DE DOCENTE DO DSSC 2, 2019). 

Neste sentido, a pesquisa na área de Serviço Social, tem se apresentado, ao longo 

dos anos, como capaz de gerar teoria e contribuir para ações, planejamento, organização e 

execução de políticas e projetos que atendam ou busquem atender as necessidades das 

populações assistidas. 

A pesquisa científica na universidade envolve projetos, grupos, núcleos de pesquisa 

e disciplinas que possibilitam aos estudantes aproximarem-se deste lugar de novas 

descobertas e repleto de desafios, mas que, sobretudo, instiga o pensamento crítico e 

propositivo, que não estão centradas somente na construção de trabalhos de conclusão de 

curso. São temáticas diversas e abrangentes frente à atuação profissional junto às 

instituições profissionais, criando assim, mecanismos de troca, no qual a universidade é 

mediadora. 

2.2. A disciplina de Pesquisa em Serviço Social na UFF/Campos na atualidade 

Apreender a importância da pesquisa na atuação profissional é hoje uma 

preocupação constante já na formação do bacharel em Serviço Social. Assim, a disciplina 
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de Pesquisa em Serviço Social torna-se elemento articulador na relação teoria/prática tão 

debatida ao longo do curso, no qual permite ao graduando experimentar, de forma mais 

direta e completa a materialização do arcabouço teórico-metodológico baseado no 

materialismo-histórico-dialético. Além é claro, de apreender todos os elementos políticos, 

éticos e técnicos que perpassam a realidade social no trabalho do assistente social, bem 

como compreender a pesquisa como instrumento estratégico para o trabalho e intervenção 

do assistente social. 

Para tal, os graduandos que cursam a disciplina de Pesquisa em Serviço Social, 

vivenciam um momento repleto de questionamentos e descobertas, no qual, veem-se frente 

a um universo múltiplo de novos saberes. São os elementos ora estudados e debatidos até o 

presente momento da graduação, que culminam em um turbilhão de conhecimentos e 

desdobramentos do que se pode chamar da experiência de “fazer pesquisa na graduação”. 

É certo que este universo novo da pesquisa a ser explorado, traz consigo a 

apreensão de novos olhares sobre o objeto a ser estudado. É este objeto que revela ao 

estudante a possibilidade de identificar e relacionar o conhecimento acumulado ao longo 

da vivencia na graduação, das competências do Serviço Social no campo teórico -

metodológico, ético-político e técnico-operativo, bem como elementos fundamentais para 

apreensão do campo empírico de forma mais táctil.  

São estas competências profissionais que permitem aos estudantes um olhar 

sensível frentes as situações que serão debatidas na disciplina, vislumbrando os projetos 

societários e enriquecendo assim, os debates que perpassam o Serviço Social e o trabalho a 

ser desenvolvido a partir das experiências de estagio nas instituições de trabalho do 

Serviço Social na região. 

O “fazer pesquisa na graduação” não se efetiva unicamente na disciplina de 

Pesquisa em Serviço Social, ainda que ela se expresse de forma mais concreta através da 

elaboração do Projeto de Pesquisa
15

. Mas, como um elemento construído ao longo do 

processo ensino/aprendizado, no qual os alunos experimentam, a todo o momento, um 

                                                           
15

 O Projeto de Pesquisa em Serviço Social na referida disciplina constitui-se como um dos critérios de 

avaliação. Envolve pesquisa bibliográfica e de campo, através de entrevista tanto com os assistentes sociais 

supervisores de estágio, como com as populações atendidas. Envolve apreensões feitas pelos alunos, que 

escolherão o tema e objeto de seu interesse, bem como sua contextualização, relevância social e científica. 

Assim, realizam a construção do projeto de pesquisa, construindo mediações com conceitos e demais 

conhecimentos produzidos para análise de dados. 



43 

 

lugar de (re) descobertas, reflexão, e, sobretudo, construção da identidade profissional que 

começa neste espaço. Nesta direção, Minayo (2008. P. 05) aponta que a pesquisa é: 

a atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da realidade. 

É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 

realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a 

pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser 

intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um 

problema da vida prática. As questões da investigação estão, portanto, 

relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São 

frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e 

seus objetivos. 

A disciplina de Pesquisa em Serviço Social traz um campo novo a ser descoberto. 

Para tal, ocorre no 6º período da formação profissional, momento em que todos ou sua 

maioria dos discentes que cursam a disciplina, estão se inserindo no campo de estágio, 

denominado de “Estagio Supervisionado em Serviço Social IV”.  

O momento do estágio é sem dúvidas a maior experiência concreta da realidade 

profissional que o estudante viverá ao longo da sua graduação. É marcado por atividades 

voltadas para observação, análise e enfrentamento das expressões da questão social, dentro 

de um contexto social complexo, forjado por aspectos culturais, políticos, econômicos, que 

se expressam de diferentes formas no cotidiano. 

No curso de Serviço Social da UFF/Campos, o estágio adquire centralidade. É 

realizado em três períodos (6º, 7º e 8º) sob supervisão docente e de campo. Tem uma 

coordenação própria que tem construído, ao longo do tempo, uma política voltada para 

inserção qualificada dos discentes nos espaços de trabalho do Serviço Social na região. As 

atividades construídas por esta coordenação transitam entre aquelas de caráter pedagógico, 

administrativas, de planejamento e organizativas. Há também o planejamento para a 

efetivação de um espaço reflexivo e articulado de debate junto aos docentes e estudantes 

através dos fóruns de supervisores, como ambiente de reflexão coletiva sobre as políticas 

públicas, programas sociais, vivencia profissional, e demandas que perpassam a realidade 

do Serviço Social no contexto local e nacional. 

Tais atividades estão estritamente vinculadas a Política Nacional de Estágio (PNE, 

2010) enquanto instrumento político e pedagógico que reconhece o estágio como um 

momento privilegiado da formação profissional, e articula-se ao processo de ensino, 

pesquisa e extensão.  
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Nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996, a disciplina de Pesquisa em 

Serviço Social e o Estágio Supervisionado em Serviço Social, são apresentados como 

disciplina base e atividades indispensáveis e integradoras do currículo, conforme 

destacadas a seguir: 

Estágio Supervisionado: É uma atividade curricular obrigatória que se 

configura a partir da inserção do aluno no espaço sócio-institucional 

objetivando capacitá-lo para o exercício do trabalho profissional, o que 

pressupõe supervisão sistemática. Esta supervisão será feita pelo 

professor supervisor e pelo profissional do campo, através da reflexão, 

acompanhamento e sistematização com base em planos de estágio, 

elaborados em conjunto entre Unidade de Ensino e Unidade Campo de 

Estágio, tendo como referência a Lei 8662/93 (Lei de Regulamentação da 

Profissão) e o Código de Ética do Profissional (1993). O Estágio 

Supervisionado é concomitante ao período letivo escolar. Pesquisa em 

Serviço Social: Natureza, método e processo de construção de 

conhecimento: o debate teórico-metodológico. A elaboração e análise de 

indicadores sócio-econômicos. A investigação como dimensão 

constitutiva do trabalho do assistente social e como subsídio para a 

produção do conhecimento sobre processos sociais e reconstrução do 

objeto da ação profissional. 

É neste momento da graduação, que os alunos têm a possibilidade de 

experimentar a dinâmica de trabalho do assistente social junto às populações atendidas em 

diversos espaços de atuação profissional com destaque para aqueles vinculados à política 

de saúde, assistência social e educação – principais áreas de contratação profissional nas 

regiões norte e noroeste fluminense (MORAES, 2019).  

Nestas políticas, os discentes vivenciam os dilemas vinculados a sua execução, 

fundamentada pelo projeto da profissão em contraposição a condição assalariada de seus 

supervisores de campo. É sem dúvidas, um momento repleto de possibilidades. Momento 

ímpar para a construção do perfil profissional, no qual complementa e externa o processo 

ensino/aprendizado.  

Portanto, a experiência do estágio possibilita a realização de observação, 

planejamento, intervenção, registros e análises sistemáticas do trabalho profissional, a 

partir de fundamentação teórico-política, contribuindo para a reflexão a respeito das 

competências e atribuições profissionais. Assim, o espaço de atuação profissional, no qual 

o estagiário encontra-se inserido é um: 

espaço que capacita o acadêmico a uma postura crítica e reflexiva, 

constituindo um momento único para a formação profissional. Ele 

proporciona ao estudante a inserção na prática profissional, possibilitando 
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entrar em contato com uma realidade concreta e contraditória. Constitui 

um espaço de extrema importância para capacitar os discentes na 

intervenção social (ALMEIDA, S/A, p. 06.). 

Tais espaços precisam ser pensados como fonte de conhecimentos. Aqueles 

capazes de ultrapassar o terreno da aparência, superando obviedades. Para tanto, é preciso 

investir na observação da realidade, em uma atitude investigativa capaz de não naturalizar 

o cotidiano, rompendo os limites do instituído e apostando no questionamento a partir de 

valores ético-político profissionais. 

Nestes processos, que a disciplina de pesquisa apresenta contribuições. Ela rompe 

com a cisão instrumental de que o conhecimento é apenas construído pela academia e de 

que a prática é o lugar exclusivo da ação. Para tanto, é construída a partir de elementos que 

a problematizam no âmbito do Serviço Social – como área produtora de conhecimentos e 

interventiva – tais como: o planejamento da pesquisa em Serviço Social; o recorte temático 

a partir das experiências de estágio; a relevância social e científica de um determinado 

tema; a construção dos objetivos geral e específicos; o método tendo como base a obra de 

Marx; a metodologia de uma pesquisa; as coletas e registros do material empírico; a 

classificação e divulgação dos dados coletados; e por fim, elaboração do relatório e 

divulgação dos resultados. 

Assim, a pesquisa enquanto disciplina no curso de Serviço Social instiga o olhar, 

permite refletir e socializar novas descobertas e contribui para que o discente percorra os 

caminhos da dúvida, da curiosidade e da crítica, capazes de fundamentar novas propostas 

de trabalho na direção ético-política profissional.  

Nesta direção, a pesquisa tem proporcionado o crescimento intelectual do 

estudante do curso de Serviço Social, por que é no real que o problema se encontra e é 

neste real também que são construídos os caminhos críticos para possíveis enfrentamentos. 

Para tanto, torna-se possível aproximar tais possibilidades a categoria instrumentalidade. 

Guerra (2007, p. 02) a define como: 

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. 



46 

 

Além disto, a referida autora destaca que a instrumentalidade é uma propriedade 

sócio-histórica da profissão, no qual possibilita o atendimento as demandas e se constitui 

como uma condição concreta do reconhecimento social da profissão. É nesse concreto que 

se desenvolvem as mediações, e que leva ao estudante as descobertas no cotidiano 

profissional. É necessário compreender e reconhecer a instrumentalidade como mediação. 

Isso: 

significa tomar o Serviço Social como totalidade constituída de múltiplas 

dimensões: técnico-instrumental, teórico-intelectual, ético-política e 

formativa (Guerra, 1997), e a instrumentalidade como uma 

particularidade e como tal, campo de mediações que porta a capacidade 

tanto de articular estas dimensões quanto de ser o conduto pelo qual as 

mesmas traduzem-se em respostas profissionais (GUERRA, 2007, p. 12). 

É na realidade que são concebidos os elementos de estudo do Serviço Social. 

Portanto, é a teoria fundamentada no método dialético de Marx que permite ao estudante e 

ao profissional analisar a realidade, compreendendo seu movimento e contradições, 

permitindo assim, ultrapassar o senso comum. A análise dialética da realidade reconhece a 

importância da dimensão política de suas ações. 

Por este víeis, Setúbal aponta: 

É na relação pesquisa e ação, profissional e pesquisa que se adquire 

maturidade intelectual, que se desmistifica o aparente como realidade 

concreta, que se reconhece na realidade a sua complexidade e riqueza ao 

se constituir como totalidade (SETUBAL, 2007, p. 69,70). 

A partir desta visão, o estudante consegue compreender que a pesquisa como 

instrumento estratégico de trabalho do assistente social, qualifica o saber-fazer profissional 

e fortalece suas defesas nos espaços do trabalho e da vida social. Além disso, faz da 

sistematização de dados um aliado para as análises do trabalho realizado e para as 

intervenções; e ainda estabelece um diálogo coerente entre o que é objetivo a ser alcançado 

e os reais resultados do trabalho.  

Setúbal (2007, p.67) aponta que “ao se atribuir importância à ação investigativa, 

longe de se negar a importância da dimensão interventiva, pretende-se mostrar a íntima 

relação existente entre teoria e prática e a condição de centralidade que esses processos 

devem ocupar na formação e na vida profissional”. 

Assim, tal dimensão insere novas propostas na forma de pensar e agir; auxilia na 

identificação de novas possibilidades e, sobretudo, incentiva desde o período de estágio 
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supervisionado, o trabalho de observação, de registro sistemático do cotidiano, dos estudos 

destes registros, e do planejamento do trabalho, tão caros ao Serviço Social. Além disso, 

tem desafiado os discentes à produção de conhecimentos capazes de resignificar seus 

saberes e projetar novos fazeres ao longo da experiência de estágio, com clareza de 

objetivos, prioridades a serem alcançadas e valores a serem defendidos. 

2.3. A experiência de monitoria na disciplina de pesquisa em Serviço Social 

A Monitoria é um Programa Anual que possui o objetivo de fomentar a 

participação estudantil através da iniciação à docência, no qual, fornece ao aluno monitor 

um conjunto de atividades acadêmicas – na relação de aprendizado entre docente e 

discentes – que tornam a experiência do ensino/aprendizagem um universo repleto de 

questionamentos e descobertas, fazendo da sala de aula um espaço de efervescência do 

pensamento crítico.  

Na UFF, este trabalho é coordenado pela Divisão de Monitoria da Pró-Reitoria de 

Graduação - PROGRAD, que publica um edital anual de seleção interna de projetos 

específicos ao programa de monitoria, além de instruções de serviço que estabelece os 

procedimentos para operacionalização do mesmo.  

Para participação no programa, os departamentos de ensino/coordenação de curso 

interessados, submetem um projeto em período pré-estabelecido em edital, solicitando a 

vaga de monitoria. A distribuição destas vagas é realizada pela Comissão de Monitoria, 

com base nos critérios também estabelecidos em edital e nos resultados dos projetos 

avaliados, bem como a disponibilidade de recursos para o programa. Após análise e 

aprovação dos projetos, os departamentos de ensino/coordenação de cursos que 

submeteram seus projetos, recebem as vagas e divulgam um edital para seleção de seus 

monitores. No caso do Departamento de Serviço Social de Campos, a organização destas e 

de outras atividades vinculadas à monitoria tem sido desempenhada por uma coordenação 

específica. 

Diante disso, o edital n.º 03 de 13 de Novembro de 2017, da Universidade Federal 

Fluminense, Pró-Reitoria de Graduação, Comissão de Monitoria, Instrução de Serviço
16

, 

para participação na monitoria no ano letivo de 2018, estabelece às seguintes atribuições ao 
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 Edital de seleção referente ao ano em que este trabalho objetiva apresentar a experiência da monitoria na 

disciplina de Pesquisa em Serviço Social na UFF/Campos. 
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aluno monitor: cumprir carga horária semanal de 12 (doze) horas em atividades previstas 

no Projeto de Monitoria ao qual está vinculado; colaborar com o professor orientador em 

atividades pedagógicas; na realização de trabalhos práticos e experimentais; em atividades 

na sala de aula; em laboratórios e na orientação de alunos, conforme o Projeto de 

Monitoria. Além disso, o mesmo deve participar da Semana de Monitoria, apresentando 

um relato compatível ao Projeto de Monitoria desenvolvido durante o ano em que esteve 

vinculado ao programa.  

Dentre estas atribuições, a participação e reponsabilidade aplicada ao monitor 

durante o programa são fundamentais. Na particularidade do Serviço Social, elas tendem a 

instigar o compromisso ético/político tão importante à formação profissional, criando 

mecanismos de comprometimento no que diz respeito à necessidade em estar atualizado 

quanto ao assunto abordado em sala de aula com os demais alunos.  

A prática da monitoria é repleta de significados e descobertas. Abre um espaço 

essencial à formação em um curso de bacharelado, sobretudo, quando se trata do curso de 

Serviço Social, no qual o diálogo e socialização são norteadores do trabalho do sssistente 

social. É, neste sentido, que a troca do saber entre discentes (aluno monitor e aluno inscrito 

na disciplina) torna-se mais uma vertente rica deste processo de monitoria.  

É nesta experiência de monitoria, em que o ambiente vivido por ambos os alunos, 

torna-se espaço efervescente de novas ideias e questões. Ainda que a experiência 

universitária seja subjetiva e singular ao longo da graduação, ela é fator determinante da 

formação do ethos profissional.  

O trabalho de monitoria é construído por momentos repletos de descobertas do 

ponto de vista do compartilhar e do ouvir; e, através da escuta, torna-se possível avançar 

para trocas de saberes entre o aluno monitor e os demais graduandos, compartilhando a 

realidade estudantil, suas leituras e apreensões sobre a profissão. 

Particularmente, a experiência de monitoria na disciplina de pesquisa em Serviço 

Social realizada ao longo de 2018, desafiou-nos a contribuir para construção de reflexões, 

articuladas à realidade de estágio dos estudantes do 6º período, que ultrapassassem o senso 

comum e a dimensão aparente e imediata dos fenômenos observados e vividos. Portanto, 

havia um compromisso com a atitude investigativa do discente intrínseca a dimensão 
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interventiva a partir de fundamentos teóricos, metodológicos, éticos e políticos que 

também já estavam sendo provocados ao longo de sua formação em graduação. Acerca 

desta proposição, Moraes, Juncá e Santos (2010, p. 435) destacam: 

 [...] a atitude investigativa é uma dimensão inseparável do processo de 

formação profissional e do cotidiano do Serviço Social, e que não se trata 

apenas de avançar no campo do conhecimento. É fundamental garantir a 

unidade entre o saber, o saber fazer e o refazer, ancorados em uma clara 

compreensão do tipo de sociedade que queremos construir. 

Neste sentido, a formação acadêmica em Serviço Social precisa estar atenta para o 

trabalho profissional, contribuindo para que o mesmo seja apreendido de forma qualificada 

e inquietante. A monitoria é, portanto, um procedimento pedagógico que muito contribui 

para a formação acadêmica e carrega em sí o elemento da atitude investigativa, visto que 

integra a postura do aluno monitor na orientação e suporte aos demais alunos inscritos. 

Enquanto processo pedagógico, no ano de 2018, a experiência de monitora esteve 

vinculada, sobretudo a duas dimensões principais: 1. Realização de plantões de 

atendimentos aos discentes para auxiliar na construção de seus estudos; 2. Planejamento e 

realização de uma aula para a turma, sob supervisão docente. 

Como já mencionado acima, na particularidade da UFF/Campos, a pesquisa 

enquanto disciplina da graduação em Serviço Social, vincula-se ao trabalho profissional a 

partir da articulação com a disciplina de estágio supervisionado em Serviço Social IV, em 

que são problematizados o cotidiano do estágio, as expressões da questão social e as 

mediações com o Estado, a política social, o espaço de trabalho e o trabalho em Serviço 

Social.  

Quanto ao trabalho desenvolvido no 1º semestre 2018, a turma de pesquisa em 

Serviço Social contou com 19 discentes. Este número, reduzido em relação aos anos 

anteriores, pode estar vinculado aos cortes de bolsas estudantis e a possível evasão de 

alunos ou redução no número de disciplinas em função de inserção em atividades de 

remuneração.  

A principal atividade realizada junto aos alunos da disciplina ocorria através de 

plantões semanais, em horário programado. Dos 19 alunos inscritos na disciplina, 08 

solicitaram atendimento. Destes, 08 discentes participavam ativamente das orientações nos 

espaços de plantão semanais, o que representou 42,1% do total da turma.  
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O plantão foi um instrumento que auxiliou na construção das temáticas abordadas 

em sala de aula, tornando-se também um momento de reflexão a respeito de problemáticas 

trazidas do campo de estagio, a partir do debate da pesquisa e da dimensão investigativa. 

Neste momento, se construiu de forma auxiliar, a discussão sobre o objeto de pesquisa, as 

apreensões e inquietações que poderiam ser problematizadas em seus projetos. 

Ao longo deste semestre, foram realizados 15 plantões de atendimento, em que as 

principais dúvidas apresentadas pelos discentes – tanto no primeiro semestre, quanto no 

segundo- foram quanto à: definição do objeto; construção da metodologia do projeto de 

pesquisa; análise e sistematização de dados.  

Ou seja, havia dificuldades na apreensão de elementos essenciais à etapa do 

planejamento da pesquisa, que deve ser construído para que as analises e diagnósticos 

sejam coerentes e bem estruturados. Neste sentido, este planejamento quando levado ao 

campo prático da construção do projeto de pesquisa, encontrava barreiras sobre como 

estrutura-los, já que os discentes apresentavam dificuldades em organizar e condensar o 

pensamento sobre o assunto que desejavam abordar.  

Assim, o que se evidenciou nos plantões, era que os alunos conseguiam observar às 

questões pertinentes as expressões da questão social no cotidiano de trabalho do assistente 

social, mas tinham dificuldades de construir mediações entre totalidade e singularidade, a 

partir de seu campo de estágio.  

Tal problemática apresenta um componente importante para analise, se 

considerarmos que o Serviço Social é uma profissão interventiva e, neste sentido necessita 

de análises de realidade consistentes e críticas, capazes de captar elementos essenciais e 

contraditórios a respeito de processos sociais e da dinâmica de vida das populações 

atendidas.  

Neste sentido, o processo de análise construído pelo estudante e futuro profissional 

de Serviço Social, precisa estar mediado pelo arcabouço teórico-metodológico que permita 

conceber a realidade em seu movimento sócio histórico e como fonte de conhecimento. 

Neste caso, destaca-se a relevância da instituição de estágio/trabalho também ser objeto de 

reflexão, por meio da identificação de seus projetos, objetivos, prioridades, correlações de 

força e outros que permitirão ao estudante e assistente social se movimentarem com maior 

clareza na direção que almejam alcançar.  
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Estes elementos, também motivados à reflexão ao longo da disciplina de pesquisa 

em Serviço Social, são desafiadores. Em primeiro lugar porque o discente se vê frente a 

um cenário repleto de significados, no qual exige a possibilidade de ir além do aparente e 

revela a necessidade de fundamentação teórica. Por outro lado e ao mesmo tempo, também 

são elementos que contribuem para a busca deste novo olhar frente a uma realidade que 

inquieta, amplia a necessidade de leitura e de aprimoramento das questões vivenciadas no 

campo de estágio.  

Já no segundo semestre de 2018, a turma contava com 25 discentes, com maior 

variedade em campos de estagio supervisionado, o que ampliava o debate em sala e 

tornava as questões pertinentes às expressões da questão social ainda mais diversas. Para 

este semestre, além das atividades já desenvolvidas, houve a ministração de uma aula por 

parte do monitor. Para tanto, elaborou-se um plano de aula sob orientação docente, em que 

foram construídos objetivos, metodologia e atividade de avaliação. Ao término da aula 

expositiva, os discentes participaram de uma atividade avaliativa em grupos, com o 

objetivo de trabalhar o conteúdo ministrado. Esta atividade também foi elaborada e 

coordenada pela monitora, com a presença do docente. O conteúdo e tema da aula 

ministrada foram “redação científica e normas técnicas gerais para a construção de textos 

acadêmicos”. 

Através desta experiência verificou-se que a relação entre quem ensina e quem 

aprende neste momento da monitoria possui grande validade, pois leva para a sala de aula 

não só a possibilidade do aluno monitor iniciar à docência, mas possibilita que os alunos 

envolvidos neste processo vivam o momento do compartilhar ainda na universidade. 

Possibilita o debate, entre os discentes, sobre experiências que vivem no momento da 

graduação, mas de forma orientada, qualificada e objetiva à disciplina. É um diálogo 

aberto, sensível e, sobretudo horizontal. 

É um momento de desconstrução e construção de saberes e experiências, até então 

particulares e subjetivas, no qual a monitoria evidencia que um conhecimento só é 

suficiente até precisar ser compartilhado. 

Portanto, a experiência de monitoria, enquanto atividade de iniciação à docência, 

possibilitou a ampliação do saber por meio de uma relação horizontal. Relação expressiva 

quando se considera que, a formação profissional em Serviço Social, deve fomentar a 

construção da identidade profissional e todos os processos inerentes a ela e, para tanto, 
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precisa valorizar a experiência discente nos espaços de vida, da universidade e, 

especialmente, do estágio supervisionado em Serviço Social, a partir da defesa da 

democratização do conhecimento. 

Ainda que o objetivo principal deste trabalho não seja discutir a iniciação à 

docência dentro da experiência de monitoria, reconhecemos que esta atividade muito 

contribui ao aluno monitor, no qual proporciona as múltiplas vivencias do universo da 

docência no espaço universitário, repleto de desafios e de conquistas, bem como do 

processo reflexivo do trabalho docente. Permite ainda apreender a complexidade da 

educação superior, configurando uma possibilidade concreta para a formação em Serviço 

Social. 

Neste horizonte, que a monitoria se apresenta como atividade significativa para a 

formação profissional, onde possibilita ao monitor a possibilidade de vivenciar 

sistematicamente o processo de ensino-aprendizado, contribuindo para maior qualidade da 

disciplina ofertada e da formação de outros estudantes, tende a qualificar seus próprios 

estudos teórico-metodológicos e políticos, além de experimentar o trabalho de iniciação à 

docência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Retomar à reflexão da trajetória histórica do Serviço Social brasileiro nos últimos 

anos, supõe não somente analisar as implicações no campo político, teórico, cultural e ético 

que influenciaram os rumos da profissão ao longo das ultimas décadas. Mas, requer 

daqueles que se propõem analisa-la, um olhar sensível acerca da realidade inserida hoje no 

campo da formação e do trabalho profissional, como processo em construção. 

Nesta perspectiva, foi possível identificar que o Serviço Social inserido na realidade 

da UFF/Campos, vem se apresentando, nos últimos anos, como importante referência de 

pesquisa em âmbito local/regional e nacional a respeito de temas sociais e, especialmente, 

das múltiplas expressões da questão social.  

Tais avanços são oriundos de um conjunto de esforços e comprometimento de seu 

corpo docente que, nos últimos anos, tem ampliado seus títulos acadêmicos, entre 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, bem como o número de grupos/núcleos de pesquisa 

na área de Serviço Social e afins. Destaca-se o trabalho com novas áreas temáticas de 

pesquisa, o que vem contribuindo, substancialmente para o fomento da pesquisa 

acadêmico-científica e para a troca mútua entre universidade e sociedade. 

Acerca do relato da experiência de monitoria na disciplina de pesquisa em Serviço 

Social na UFF/Campos, ressalta-se que os elementos identificados no decorrer da 

disciplina, tendo o estágio como lócus de produção de conhecimentos, representam um 

importante papel de mediação para o enfrentamento da questão social, evidenciando a 

indissociabilidade entre teoria e prática. 

Evidenciou-se, portanto, a necessidade do curso de Serviço Social na UFF em 

Campos e do Serviço Social brasileiro, estar atento e criar formas, na graduação em 

Serviço Social, capazes de fortalecer a pesquisa como instrumento estratégico para o 

trabalho profissional. Tornou-se possível ainda, reiterar a permanente necessidade de um 

projeto pedagógico crítico na perspectiva da formação profissional emancipatória e 

sensível à realidade social na atualidade. 

Destaca-se ainda, que a pesquisa tende a possibilitar o desenvolvimento das 

competências profissionais, sejam elas em nível teórico-metodológico, fundamentadas no 

método dialético e, através da leitura profissional no trato das relações sociais; das 
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competências políticas, apreendendo a realidade social como espaço contraditório de 

interesses societários distintos; e no que tange as competências técnico-operativas, 

atreladas a capacidade de investigação como instrumento de trabalho e vislumbrando 

projetos de intervenção profissional, capazes de enfrentar e superar o imediatismo do 

cotidiano.  

Além disso, destaca-se que a trajetória na graduação em Serviço Social na 

UFF/Campos e a experiência de monitoria na disciplina de pesquisa em Serviço Social, 

possibilitam finalizar este estudo afirmando que o conhecimento crítico, defendido pelo 

Serviço Social, se constitui hoje um caminho para a liberdade, e a pesquisa acadêmico-

científica oportuniza essa caminhada, de forma construtiva e repleta de descobertas para o 

bacharel em Serviço Social. Caminhada que atrela rigor a paixão, conhecimento a ação, 

permitindo a construção e a desconstrução de visões de mundo e possibilidades de 

intervenção. 
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

I. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.  Idade 

(   ) Entre 20-29 anos 

(   ) Entre 30-39 anos 

(   ) Entre 40-49 anos 

(   ) Entre 50-59 anos 

(   ) 60 anos ou mais 

1.2. Quanto a sua formação profissional: qual seu MAIOR NÍVEL de estudos? 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós doutorado 

II. A PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL E O TRABALHO DOCENTE 

 2.1. No seu período de formação profissional, havia na academia possibilidades de contato 

com a pesquisa na área de Serviço Social? Caso sim, como este se constituiu?  

(   ) Sim    (   ) Não 

 

 

 

2.2. Que avaliações você faz sobre a história da pesquisa e a produção de conhecimentos 

do Serviço Social na UFF/Campos?  

 

 

2.3. Quais os principais desafios enfrentados pelos docentes de Serviço Social da 

UFF/Campos no trabalho com a pesquisa científica? 

 

 

2.5 Para finalizar, quais os avanços que o Serviço Social da UFF/Campos tem alcançado na 

produção de conhecimentos? 
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APÊNDICE II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL UFF/CAMPOS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,____________________________________________________________________________, 

disponibilizo minha participação enquanto convidado/entrevistado da pesquisa realizada para fins 

de trabalho monográfico da aluna Kíssila Amanda da Silva Nunes, graduanda do Curso de 

Serviço Social da UFF/Campos, 

intitulada_______________________________________________________________________ . 

Fui informado (a) de que a pesquisa a ser realizada, tem a finalidade de compreender como se 

constitui a pesquisa científica no espaço acadêmico, sobretudo no que tange as particularidades da 

UFF/Campos, bem como a importância da disciplina de “Pesquisa em Serviço Social” à postura 

investigativa já desenvolvida ao longo da graduação. Buscará também identificar os determinantes 

que perpassam o exercício da docência atrelada a produção de conhecimento científico, que 

impactam diretamente na qualificação do corpo docente e suas contribuições para o saber 

profissional na área de Serviço Social. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada. Nome ou qualquer outro elemento extraído 

da entrevista será mantido em sigilo. Assim como minha desistência ou recusa à participação da 

pesquisa apresentada pode ser solicitado por mim, participante, a qualquer momento, sem 

necessidade prévia de justificativa.  

É assegurado durante toda pesquisa, o livre acesso às informações ora fornecidas, bem como 

possibilidade de esclarecimentos adicionais se houver necessidade acerca da temática e 

participação proposta.  

Tendo enfim, compreendido o teor, natureza e os objetivos propostos no referido trabalhado 

de pesquisa enquanto contributo na construção da monografia da referida aluna acima 

citada, manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que 

não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por esta participação na pesquisa 

citada neste documento. 

Nome e assinatura do entrevistado: 

______________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador responsável:  

_______________________________________________________________________________ 

Campos dos Goytacazes, RJ, __________/_____________/ 2019. 


