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“Se muito vale o já feito 

Mais vale o que será 

E o que foi feito é preciso 

Conhecer para melhor prosseguir 

[...] Outros outubros virão 

Outras manhãs plenas de luz e de 

sol”. 

Milton Nascimento. 
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“Viver 
Tudo o que a vida tem pra te dar 

Saber, saber 
Em qualquer segundo tudo pode mudar 

Fazer 
Sem esperar nada em troca 

Correr 
Sem se desviar da rota 

Acreditar no sorriso 
E não se dar por vencido 

Querer, querer 
Mudar o mundo ao seu redor 

Saber, saber 
Que mudar por dentro pode ser o melhor 

Fazer 
Sem esperar nada em troca 

Vencer 
É recomeçar 

[...] 

Vamos amar no presente 

Vamos cuidar mais da gente 

Vamos pensar diferente por que 

Daqui só se leva o amor”. 

 

Daqui só se leva o amor – Jota Quest. 

 

 



  

RESUMO 
 

Este trabalho pretende demonstrar como é realizado o processo de formação 
profissional em Serviço Social na Universidade Federal Fluminense – Campos 
dos Goytacazes – RJ, ao problematizar e discutir a perspectiva de 
conhecimento da rede socioassistencial para futura atuação profissional. Para 
isso, busca-se analisar o projeto de formação profissional que direciona a 
profissão, o currículo adotado pelo curso de Serviço Social da UFF Campos e 
as experiências e opiniões dos alunos que estão no percurso acadêmico de 
formação profissional, assim como sua compreensão sobre o tema rede 
socioassistencial.  Com isso, contribuiremos para a reflexão, a ampliação de 
conhecimentos, e a sugestão de caminhos para o aperfeiçoamento dos limites 
indicados por esses futuros profissionais. 
 
Palavras-Chave: Serviço Social; Formação profissional; Rede 
Socioassistencial; Trabalho Profissional. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 

This paper aims to demonstrate how the process of professional training in 
Social Work at the Fluminense Federal University - Campos dos Goytacazes - 
RJ is carried out, by problematizing and discussing the perspective of 
knowledge of the social assistance network for future professional performance. 
To this end, we seek to analyze the vocational training project that directs the 
profession, the curriculum adopted by the UFF Campos Social Work course and 
the experiences and opinions of students who are in the academic path of 
vocational training, as well as their understanding of the subject social 
assistance network theme. With this, we will contribute to the reflection, the 
expansion of knowledge, and the suggestion of ways to improve the limits 
indicated by these future professionals. 
 
Keywords: Social service; Professional qualification; Social assistance 
network; Professional work. 
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INTRODUÇÃO 

O percurso de formação em Serviço Social, além de mediar à unidade 

teoria e prática orientando a formação e o trabalho profissional, é realizado com 

o intuito de, tanto construir um profissional capaz de identificar e formular 

respostas às expressões da questão social ao longo do desenvolvimento da 

sociedade e das relações sociais presentes no sistema capitalista, quanto 

formar um profissional apto a lidar com as demandas sociais, apresentando 

uma visão crítica sobre os processos sociais. 

Assim, para que o projeto de formação profissional de Serviço Social 

possa atender aos objetivos da profissão, se faz necessário que a matriz 

curricular seja composta por disciplinas que forneçam diversidade teórica e 

prática, além do exercício de pesquisas, estágio, atividades complementares, 

requisitos essenciais para a formação.  

Desse modo, a análise da formação profissional do assistente social e 

sua orientação proposta nas Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), passaram a ser feitas para se 

verificar se os conteúdos atendem às exigências postas, cuja base se unificou 

para os cursos de graduação em Serviço Social, que tem como referência um 

arcabouço teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político 

fundamentado na teoria social crítica, que permite a apreensão do significado 

da profissão a partir dos processos sociais e suas particularidades históricas 

em âmbito nacional e internacional, e os desafios postos por eles, numa 

perspectiva de totalidade (ABESS/CEDEPSS, 1997). 

No que diz respeito ao curso de graduação em Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense - Campos dos Goytacazes o percurso de 

formação busca contribuir para a formação de profissionais críticos e 

interventivos sob as expressões da questão social, implementando soluções 

para seu enfrentamento e promovendo o exercício da cidadania e a inserção 

criativa de seus usuários no conjunto das relações sociais e no mercado de 

trabalho (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2019). 
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Com vistas a se aproximar de como vem se desenvolvendo o atual 

processo de formação dos futuros profissionais de Serviço Social, e qual é seu 

entendimento do tema rede socioassistencial, buscamos através de uma 

pesquisa identificar as demandas dos alunos sobre o aprendizado que envolve 

a rede socioassistêncial, circunscrevendo as indagações de elementos como:  

qual a importância do conhecimento desse tema para atuação e que sugestões 

poderíamos apontar para contribuir para sua formação e para o curso 

ministrado pela UFF Campos. 

Desenvolvemos essa proposta por intermédio de pesquisa de campo, 

através da elaboração e aplicação de formulários com perguntas 

semiestruturadas a alunos de graduação em Serviço Social da UFF Campos 

que cursam do 7º ao 10º período do curso. Utilizamos o Termo de 

consentimento e livre esclarecido – (TCLE) para esclarecer os parâmetros da 

pesquisa, cujo conteúdo, presente nesse trabalho, será encaminhado aos 

participantes por endereço eletrônico. 

Tomaremos como referência o quadro teórico composto por: 

ABEPSS/CEDEPSS (1997); Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social da 

UFF Campos (2019); ABEPSS e CFESS (2011); Brasil (2002); Guerra (2009); 

Iamamoto (2006); Fávaro (2010); Santos (2017); Moreira et al (2017) e Garajau 

(2013). 

Assim sendo, o primeiro capítulo deste trabalho foi dividido em dois 

subtítulos: “Serviço Social e formação: Entendendo a preparação para a 

atuação profissional” e “Currículo do curso de Serviço Social da UFF Campos 

dos Goytacazes.” No primeiro subitem, serão apresentadas considerações 

acerca do processo formativo de atuação profissional e da proposta de análise 

e revisão do currículo do curso de Serviço Social pela ABEPSS. O segundo 

subitem tece considerações sobre o Currículo adotado pelo curso de Serviço 

Social da UFF Campos, fazendo um breve histórico de inserção do curso e da 

instituição nesta cidade, e do Projeto Pedagógico de Ensino proposto pelo 

mesmo. 
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O segundo capítulo intitulado Formação Profissional e Rede 

socioassistencial trata em seu primeiro subitem a apresentação e análise de 

dados da pesquisa aplicada aos graduandos da UFF Campos, e aponta no 

segundo subitem considerações sobre os temas trabalhados e sugestões e 

propostas em relação aos dados apresentados. 

Compreendemos assim, que esse conjunto de conhecimentos e 

habilidades que materializadas em diversas áreas do saber vão conduzir a 

formação imprimindo novas formas de ser e pensar a profissão inserida no 

movimento histórico da realidade social acompanhando suas transformações. 

Desta forma, buscaremos a partir das observações feitas, colaborar para a 

formação de profissionais qualificados para intervir de maneira crítica nas 

novas demandas expressas pela questão social na contemporaneidade. 
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1      SERVIÇO SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UMA ANÁLISE DO 

PROJETO DE FORMAÇÃO NACIONAL AO PROJETO DE 

FORMAÇÃO DA UFF CAMPOS 

 

1.1    Serviço Social e formação: entendendo a preparação para a atuação 

profissional 

Em análise realizada por Portes (et al., 2017) sobre a formação 

profissional em Serviço Social no Brasil, a mesma foi orientada no seu percurso 

sócio-histórico por diferentes projetos formativos, que responderam às 

exigências sociopolíticas e econômicas da sociedade brasileira. 

Desta forma, o processo de formação e atuação do assistente social, 

situa-senas origens da profissão até meados da década de 1990, período onde 

a formação profissional dos assistentes sociais brasileiros, segundo Guerra 

(2009) passa a dispor de um projeto com um conjunto de valores e diretrizes, 

que lhe conferem direção estratégica ao fazer profissional. 

Posto isso, a premissa norteadora desse exercício reflexivo constitui-se 

nas Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social (ABEPSS), como base e ponto de partida para compreensão do 

processo formativo de atuação profissional. 

Sendo assim, tal trajeto segundo Ribeiro (2008), ocorre nas primeiras 

escolas de Serviço Social com suas práticas de filantropia, medidas de ajuste 

ao meio social de indivíduos, grupos e comunidades. Na fase que sucede 

esses primeiros anos, inicia-se no bojo da categoria profissional a preocupação 

com a formação, tendo em vista, principalmente a expansão e a consolidação 

do mercado de trabalho de assistentes sociais, movimento que se materializou 

na busca pela ruptura com o conservadorismo. Perpassa pelo movimento de 

ruptura com o arcabouço teórico-metodológico conservador da profissão 

presente no processo de formação profissional com a mudança curricular de 

1982, quando o novo currículo mínimo da profissão foi estabelecido, ancorado 

na vertente marxista. O estágio formativo do curso assume uma postura de 
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compromisso com os segmentos populares e com a classe trabalhadora, cujas 

condições de vida e trabalho passam a se constituir como objeto da profissão. 

Para Netto (et al, 2011, p. 14) o Serviço Social no Brasil, consiste: 

[...] na década de 1930 e, desde sua gênese até a 
contemporaneidade, se molda à realidade cultural, econômica, 
política e social do país, por meio de ações coletivas. Na 
protoforma da formação profissional, a metodologia utilizada 
era reflexo da prática assistencialista e pragmática, que atendia 
aos interesses do Estado, da classe burguesa e da Igreja 
Católica. Mas, diante das mudanças no cenário nacional, das 
novas teorias introduzidas nas Universidades, a formação 
profissional em Serviço Social passou a trilhar um novo 
caminho. Buscou-se uma formação mais crítica, política e 
histórica, tendo como base a Teoria Crítica. Desenvolveu uma 
metodologia de ensino que permite que seus alunos se vejam 
como sujeitos sociais, partícipes do processo de transformação 
social e reconhecendo as pessoas como ser social, sujeitos 
coletivos em busca da emancipação política. Assim, uma 
formação que atenda a uma competência teórico-metodológica 
e técnico-operativo, juntamente com um compromisso ético-
político com o projeto pedagógico e o projeto societário da 
profissão. (NETTO et al, 2011, p. 14) 
 

A partir de então, a década de 1980 é caracterizada por Iamamoto 

(2014) como um marco no debate sobre os fundamentos do Serviço Social no 

Brasil inspirado na teoria social crítica, que norteia um projeto acadêmico-

profissional do Serviço Social brasileiro, indicado na renovação da legislação 

profissional (1993), na normatização ética (1993) e nas diretrizes curriculares 

nacionais (ABESS, 1999; MEC-Sesu, 2002;).Ainda segundo essa autora, as 

diretrizes resultam de um amplo e diversificado debate acadêmico em oficinas 

locais, regionais e nacionais, que permitiram dar forma à proposta do “currículo 

mínimo” em 1999, contando com o protagonismo de parcela expressiva da 

intelectualidade da área de Serviço Social na assessoria à então ABESS. 

O marco da redefinição do projeto profissional dos anos 80 foi 
o tratamento dispensado ao significado social da profissão, 
enquanto especialização do trabalho coletivo, inserido na 
divisão social e técnica do trabalho. Esta perspectiva destaca, 
fundamentalmente, a historicidade do Serviço Social, entendido 
no quadro das relações sociais entre as classes sociais e 
destas com o Estado. Implica, pois, em compreender a 
profissão como um processo, vale dizer, ela se transforma ao 
transformarem-se as condições e as relações sociais nas quais 
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ela se inscreve. Por esta razão, é necessário contextualizar o 
significado social da profissão nos anos 90, salientando as 
mediações históricas que incidem sobre o perfil da profissão 
hoje: as demandas e as respostas às quais é instigada a 
construir. (ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 60) 

A Proposta das Diretrizes Curriculares começou a tomar forma a partir 

de 1994, após encaminhamentos realizados com o intuito de reformular o até 

então Currículo Mínimo, em vigor desde 1982. Na XXIX Convenção Nacional 

da Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social (ABESS) em 1995, foi 

aprovada a Proposta Básica para o Projeto de Formação Profissional, 

composta por pressupostos, diretrizes, metas e núcleos de fundamentação da 

nova grade curricular, que estava sendo planejada. 

Com base na compreensão de que uma revisão curricular 
supõe uma profunda avaliação do processo de formação 
profissional face às exigências da contemporaneidade, a 
ABESS promoveu e coordenou, com o Centro de 
Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço 
Social – CEDEPSS -, órgão acadêmico que articula a pós-
graduação em Serviço Social, um intenso trabalho de 
mobilização das unidades de ensino de Serviço Social no País. 
Este processo de mobilização das unidades contou com o 
apoio decisivo da entidade nacional representativa dos 
profissionais de Serviço Social, através do Conselho Federal 
de Serviço Social – CFESS –, bem como dos estudantes 
através da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço 
Social – ENESSO. (ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 58) 
 

Em dezembro de 1996 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação (LDB) (Lei 9394), que em seu Art. 1º estabelece que a “educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. (BRASIL, 1996, s.p.) 

Tal definição para a educação normatiza diretrizes gerais para a 

educação, em especial, para a educação superior, ao estabelecerem um 

patamar comum, garantindo a flexibilidade, a descentralização e a pluralidade 

no ensino, premissa incorporada ao projeto de formação profissional do Serviço 

Social. 
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Compreendendo a necessidade de traçar parâmetros de qualificação do 

ensino perante as intensas transformações nos processos de produção e 

reprodução da vida social, determinados pela reestruturação produtiva, pela 

reforma do Estado, ascensão de novas expressões da questão social, e 

consequentemente de respostas qualificadas para as mesmas por parte dos 

profissionais, a já ABEPSS1 encaminhou a proposta das diretrizes para o 

Conselho Nacional de Educação(CNE)do Ministério da Educação (MEC). Desta 

forma, os pressupostos norteadores da concepção de formação profissional 

presente na revisão curricular são: 

1- O Serviço Social se particulariza nas relações sociais de 
produção e reprodução da vida social como uma profissão 
interventiva no âmbito da questão social, expressa pelas 
contradições do desenvolvimento do capitalismo monopolista. 
2- A relação do Serviço Social com a questão social - 
fundamento básico de sua existência - é mediatizada por um 
conjunto de processos sócio-históricos e teórico-metodológicos 
constitutivos de seu processo de trabalho2. 3- O agravamento 
da questão social em face das particularidades do processo de 
reestruturação produtiva no Brasil, nos marcos da ideologia 
neoliberal, determina uma inflexão no campo profissional do 
Serviço Social. Esta inflexão é resultante de novas requisições 
postas pelo reordenamento do capital e do trabalho, pela 
reforma do Estado e pelo movimento de organização das 
classes trabalhadoras, com amplas repercussões no mercado 
profissional de trabalho. 4- O processo de trabalho do Serviço 
Social é determinado pelas configurações estruturais e 
conjunturais da questão social e pelas formas históricas de seu 
enfrentamento, permeadas pela ação dos trabalhadores, do 
capital e do Estado, através das políticas e lutas sociais. 
(ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 60) 
 

No que compete aos princípios e as diretrizes que estabelecem uma 

base comum, a partir dos quais cada Instituição de Ensino Superior (IES) traça 

seu currículo pleno, especialmente, ao considerar: 

1. Flexibilidade de organização dos currículos plenos, 
expressa na possibilidade de definição de disciplinas e ou 

                                                           
1 “[...]mudança do seu atual nome para Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 
Social (ABEPSS), que ocorreu na segunda metade da década de 90, justificada em função da 
defesa dos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como de 
articulação entre graduação e pós-graduação, essa mudança ocasionou também na extinção 
do CEDEPSS (GARCIA et al, 2013, p. 3). 
2 Os estudos da teoria social crítica de Karl Marx possibilitou o esclarecimento que o Serviço 
Social não tem um processo de trabalho próprio como se propagou ao longo da década de 
1990, mas a profissão compõe os processos de trabalho presentes na sociedade. 
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outros componentes curriculares - tais como oficinas, 
seminários temáticos, atividades complementares - como forma 
de favorecer a dinamicidade do currículo; 2. Rigoroso trato 
teórico, histórico e metodológico da realidade social e do 
Serviço Social, que possibilite a compreensão dos problemas e 
desafios com os quais o profissional se defronta no universo da 
produção; e reprodução da vida social. 3. Adoção de uma 
teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade 
social em suas dimensões de universalidade, particularidade e 
singularidade; 4. Superação da fragmentação de conteúdos na 
organização curricular, evitando-se a dispersão e a 
pulverização de disciplinas e outros componentes curriculares; 
5. Estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva 
como princípios formativos e condição central da formação 
profissional, e da relação teoria e realidade; 6. Padrões de 
desempenho e qualidade idênticos para cursos diurnos e 
noturnos, com máximo de quatro horas/aulas diárias de 
atividades nestes últimos; 7. Caráter interdisciplinar nas várias 
dimensões do projeto de formação profissional; 8. 
Indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e 
extensão; 9. Exercício do pluralismo como elemento próprio da 
natureza da vida acadêmica e profissional, impondo-se o 
necessário debate sobre as várias tendências teóricas, em luta 
pela direção social da formação profissional, que compõem a 
produção das ciências humanas e sociais; 10. Ética como 
princípio formativo perpassando a formação curricular 11. 
Indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e 
profissional. (ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 61-62) 

As diretrizes curriculares que implicam na constituição das dimensões do 

Serviço Social: teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, tendo 

os seguintes princípios: 

1. Apreensão crítica do processo histórico como totalidade; 2. 
Investigação sobre a formação histórica e os processos sociais 
contemporâneos que conformam a sociedade brasileira, no 
sentido de apreender as particularidades da constituição e 
desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social no país; 3. 
Apreensão do significado social da profissão desvelando as 
possibilidades de ação contidas na realidade; 4. Apreensão das 
demandas - consolidadas e emergentes - postas ao Serviço 
Social via mercado de trabalho, visando formular respostas 
profissionais que potenciem o enfrentamento da questão social, 
considerando as novas articulações entre público e privado; 5. 
Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições 
previstas na Legislação Profissional em vigor. 
(ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 62) 
 

Nessa direção, as diretrizes gerais propostas apontam para a efetivação 

de um projeto de formação profissional intimamente ligado a um conjunto de 
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conhecimentos indissociáveis, que se traduzem em três Núcleos de 

fundamentação constitutivos da Formação Profissional.  

Segundo Santos (2017) o Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos 

da vida social aborda conteúdos de fundamentos teórico-metodológicos e 

éticos para o conhecimento do ser social em sua totalidade, partindo do 

trabalho como eixo central do processo de reprodução da vida social, como 

também buscando subsídios para compreender a sociedade burguesa e suas 

contradições. Já o Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da 

sociedade brasileira abrange o conhecimento da formação sócio-histórica do 

Brasil, lançando mão de objetos de análise, como padrões de produção 

capitalista; a constituição do Estado brasileiro; significado do Serviço Social no 

seu caráter contraditório; os diferentes projetos políticos em disputa; assim 

como a trajetória, ação e movimento das classes subalternas e o surgimento, a 

emergência, o desenvolvimento das diferentes refrações da questão social. Por 

fim, o Núcleo de fundamentos do trabalho profissional destaca conteúdos 

relacionados ao trabalho profissional, fazendo parte desse núcleo componentes 

curriculares mais relacionadas à intervenção do assistente social. 

Tais núcleos detêm a possibilidade de instrumentalizar o 
assistente social para a intervenção profissional, sendo que, o 
núcleo de fundamentos do trabalho profissional é considerado 
central nas Diretrizes Curriculares e os demais direcionam-se a 
ele complementando-o e reforçando-o, pois, para uma 
intervenção com competência, faz-se necessária a 
compreensão do significado social da profissão. (Ibidem, p.140) 
 

A partir desses núcleos, são formados os conteúdos, as matérias 

básicas (disciplinas, seminários temáticos, oficinas, atividades 

complementares) e dos demais componentes curriculares (como o estágio 

supervisionado e o Trabalho Final de Curso - TFC).  

O estágio supervisionado, enquanto atividade curricular 
obrigatória, se configura a partir da inserção do/a estudante 
nos espaços sócio-ocupacionais do/a assistente social, com o 
fito de conhecer a dinâmica cotidiana do trabalho profissional. 
É o momento de aproximação com a realidade deste cotidiano 
e possibilita identificar as demandas postas e tecer reflexões 
acerca das diversas expressões da questão social que 
perpassam o campo de estágio. Demanda supervisão direta de 
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assistente social (supervisor/a de campo e acadêmico/a), 
ambos regularmente inscritos no CRESS e em pleno gozo de 
suas atividades profissionais, no espaço sócio-ocupacional 
configurado como campo de estágio e unidade de formação 
acadêmica, respectivamente. (MOREIRA et al, 2017, p.113) 
 

O TCC também é um componente curricular obrigatório para obtenção 

do diploma do curso de graduação em Serviço Social, cujo objetivo consiste em 

sintetizar todo processo formativo do/a estudante, onde “[...] o aluno 

sistematiza o conhecimento resultante de um processo investigativo, originário 

de uma indagação teórica, preferencialmente gerada a partir da prática do 

estágio no decorrer do curso” (ABEPSS/CEDEPSS, 1997, p. 72).  

O último elemento das Diretrizes Curriculares são as observações e 

recomendações que indicam:  

a) Garantir carga horária mínima de 2.700 horas com duração 
média do curso de 4 anos, conforme Parecer nº 462/82 do 
CFE/MEC; b) Garantir maior carga horária nas disciplinas de 
Serviço Social; c) Cursos diurno e noturno com o mesmo 
padrão de qualidade; d) até 5% da carga horária total dos 
currículos plenos deve ser destinada a atividades 
complementares podendo incluir monitoria, iniciação científica, 
pesquisa, extensão, seminários e outras atividades definidas 
no plano acadêmico do curso; e)O estágio supervisionado 
constitui-se como momento privilegiado de aprendizado 
teórico-prático do trabalho profissional tendo como carga 
horária mínima 15% da carga horária mínima do curso (2700 
horas); f)As diretrizes curriculares constantes deste documento 
deverão ser implantadas imediatamente após a sua aprovação 
pelo MEC. O prazo para a conclusão da implantação deve ser 
de dois anos.(ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 72) 
 

Nesse ínterim, cabe mencionar que o MEC ao aprovar as diretrizes 

curriculares em 2000, alterou a carga horária mínima para integralização do 

curso de graduação em Serviço Social para 3.000 horas MOREIRA et al (2017) 

aponta ainda: 

[..]tempo mínimo de duração do curso (8 semestres), sendo o 
tempo máximo de integralização de até 50% sobre a duração 
do mesmo; autonomia das instituições sobre a indicação de 
mecanismos de aproveitamento ou reconhecimento de estudos 
realizados em cursos pelo/a estudante, seja no âmbito da 
graduação ou da pós-graduação; garantia maior de carga 
horária para as disciplinas específicas de Serviço Social; 
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destinação nos currículos plenos de parte da carga horária total 
para atividades complementares; orientação acerca da carga 
horária do estágio supervisionado, a qual deve ter, no mínimo, 
15% da carga horária mínima do curso, ou seja, 450 horas, 
considerando as 3.000 horas para integralização do 
curso.(Ibidem, p. 113) 
 

Todavia, devemos considerar as análises de Iamamoto (2014) 

destacando que as diretrizes homologadas em 2001, pelo Ministério da 

Educação e do Desporto (MEC-SESU) trazem impactos diretos à 

implementação e fortalecimento da formação profissional, visto que causam: 

[...] forte descaracterização no que se refere à direção social da 
formação profissional, aos conhecimentos e habilidades 
considerados essenciais ao desempenho do assistente social. 
Assim, por exemplo, no perfil do bacharel em Serviço Social 
constava “profissional comprometido com os valores e 
princípios norteadores do Código de Ética do Assistente 
Social”, o que foi retirado e substituído por “utilização dos 
recursos da informática”. Na definição das competências e 
habilidades, é suprimido do texto legal o direcionamento 
teórico-metodológico e histórico para a análise da sociedade 
brasileira: apreensão crítica dos processos sociais na sua 
totalidade; análise do movimento histórico da sociedade 
brasileira, apreendendo as particularidades do 
desenvolvimento do capitalismo no país. Também os tópicos 
de estudos foram totalmente banidos do texto oficial em todas 
as especialidades. Eles consubstanciavam o detalhamento dos 
conteúdos curriculares anunciados nos três núcleos de 
fundamentação que compõem a organização curricular: núcleo 
de fundamentos teórico-metodológicos da vida social; núcleo 
de formação sócio-histórica da sociedade brasileira e núcleo de 
fundamentos do trabalho profissional. Este corte significa, na 
prática, a dificuldade de garantir um conteúdo básico comum à 
formação profissional no país. O conteúdo da formação passa 
a ser submetido à livre-iniciativa das unidades de ensino 
condizente com os ditames do mercado, desde que 
preservados os referidos núcleos. (Ibidem, p. 616-617) 
 

As alterações realizadas nas diretrizes pelo MEC, segundo Moreira (et al 

2017) “obstaculizam a concepção de Formação Profissional defendida pela 

categoria de Serviço Social”. As autoras defendem o processo como uma 

afronta ética e política perante todas as conquistas que a profissão alcançou 

nas últimas décadas, tanto na perspectiva de uma formação que, de fato, 

possibilite uma atuação profissional de qualidade, quanto no sentido de atender 
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às reais necessidades dos/as usuários/as do serviço numa perspectiva de 

emancipação política. 

Portanto, o atual cenário nos exige formular estratégias e nos 
fortalecer coletivamente, no sentido de avigorar nossa luta em 
defesa dos princípios éticos fundamentais e, 
consequentemente, do projeto de Formação Profissional 
hegemônico. (Ibidem, p.116) 
 

Além disso, ABEPSS e CFESS (2011) indicam que a análise da 

formação profissional do assistente social e sua orientação presente nas 

Diretrizes Curriculares, passaram a ser implementadas em um contexto 

antagônico, marcado pelos desdobramentos da contrarreforma do Estado e 

suas consequências sobre o ensino superior no Brasil. Este processo indicou 

desde o final da década de 1990, uma lógica que fomenta a privatização do 

ensino, o sucateamento do ensino superior público, com forte orientação 

mercantil, traços da política nacional de educação superior que subordina a 

educação à acumulação de capital. 

Como resultado da precarização do ensino superior, no Serviço 
Social tem-se a ampliação das instituições de formação 
privadas, a criação dos cursos EAD, ampliação do número de 
assistentes sociais formados por currículos flexibilizados, a 
dificuldade de efetivar o tripé: ensino-pesquisa e extensão. 
[...]Apontou-se ainda para os limites e desafios deste contexto 
para uma formação coerente com as Diretrizes Curriculares de 
1996, de modo a se assegurar a sua direção crítica. Hoje a 
expansão dos novos cursos de Serviço Social, a precarização 
dos cursos mais antigos, a inserção de novos sujeitos no 
debate sobre a formação profissional, exige-nos formular 
estratégias coletivas para fortalecer o Projeto de Formação 
Profissional. (ABEPSS, 2011, p. 11) 
 

Tal debate vem sendo demandado nos encontros da categoria, com 

vistas à enfrentar o aligeiramento da formação, o avanço das forças 

neoconservadoras que atravessam o Serviço Social, reduzindo à formação a 

um mero conjunto de repasses de conteúdos e procedimentos de intervenção 

numa direção tecnicista e funcional aos interesses do mercado. (Ibidem, p. 12). 

Em suma, a proposta de análise e revisão do currículo consiste em 

alcançar “uma lógica curricular inovadora, que supere a fragmentação do 
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processo de ensino e aprendizagem e permita uma intensa convivência 

acadêmica entre professores, alunos e sociedade” (ABESS/CEDEPSS, 1997, 

p. 63). 

 

1.2  Currículo do curso de Serviço Social da UFF Campos dos 

Goytacazes 

Como indicamos no subitem anterior, as diretrizes curriculares para os 

cursos de Serviço Social possuem uma lógica curricular que se fundamenta em 

núcleos de conhecimento e habilidades. Esses núcleos possibilitam uma 

compreensão da realidade capitalista de forma crítica, possibilitando a 

construção de estratégias para o enfrentamento das expressões da questão 

social. Além dessa apreensão, a incorporação dos princípios prescritos no 

projeto ético político consiste em prerrogativa importante para a formação de 

profissionais comprometidos com a emancipação humana.  

A inserção do curso de Serviço Social no município de Campos dos 

Goytacazes, datada entre os anos de 1960/1962, ocorrida em virtude da 

expansão da Universidade Federal Fluminense (UFF), até então presente em 

Niterói, para regiões do interior do estado. (PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO, 2019, p.18) 

Foi ainda nos primórdios que a UFF passou a contar em sua 
estrutura com a Escola de Serviço Social de Campos. Há 
controvérsias quanto à origem da Escola. Uma versão diz que 
ela já surgiu integrada à estrutura acadêmica e administrativa 
da UFF(1962). Entretanto, os docentes mais antigos, que 
estiveram na origem da Escola, afirmam que ela fora criada em 
1959/60, como unidade isolada e autônoma, tendo sido 
incorporada à UFF e federalizada em 1962. Mais importante foi 
o fato político que, segundo as duas versões, levou à criação 
da Escola: a pressão de setores da sociedade local para a 
instalação de uma Escola de Serviço Social em Campos, 
visando capacitar profissionais para atuarem junto às escolas 
públicas de 1º grau, nas expressões da questão social que 
prejudicavam a formação de seus alunos. A reivindicação, que 
encontrou receptividade, coincidiu com o Plano de Expansão 
dos Cursos de Serviço Social, o que favoreceu a implantação 
da Escola na cidade de Campos dos Goytacazes. (Ibidem, 
2019, p. 18) 
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Desta forma, o curso de Serviço Social se faz presente desde 1962, a 

princípio como uma Escola, depois um setor regional subordinado à Escola de 

Serviço Social de Niterói, evoluindo posteriormente para um Departamento de 

Serviço Social de Campos (SSC). Passou a ter sede própria em 13 de julho de 

1975. Em 1999, diante dos debates para elevação à Instituto, foi criado o 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) 

fincando definitivamente seu lugar e compromisso com a interiorização da 

universidade na Região Norte e Noroeste Fluminense, e posteriormente 

implementando novos cursos de graduação por intermédio da expansão 

universitária promovida pelo REUNI em 2007. (Ibidem, 2019). 

Dado o exposto, o bacharelado em Serviço Social da UFF Campos, cuja 

Escola de Serviço Social surgiu num cenário de mobilização por reformas de 

base, consolidando-se no período de Ditadura Militar (1964-1985). 

O surgimento da Escola de Serviço Social de Campos tem sua 
criação marcada pela efervescência e instabilidade política da 
década de 1960, pela transferência da Capital Federal para o 
interior do Brasil e pelo regime de exceção e repressão às 
liberdades civis e políticas. Desse turbilhão, consta, ainda, a 
busca dos profissionais e das respostas profissionais que 
reproduziram as maracas das sociedades brasileiras 
conservadoras. (SILVA; MARTINS, 20183 apud PROJETO 
PEDAGÓGICO DO CURSO, 2019, p. 21) 
 

Ainda segundo esses mesmos autores, o caráter conservador da 

profissão se mostrava presente também na visão sobre o Serviço Social pela 

região fluminense, onde a prática pedagógica profissional se mostrava 

subalterna, tornando os profissionais meros executores de políticas sociais e 

reprodutores da ordem burguesa que controlava e ditava ordens ao 

funcionamento da sociedade, aspectos esses presentes no viés teórico 

metodológico estrutural-funcionalista até então hegemônico na profissão. 

(Ibidem, p. 22). 

                                                           
3 MARTINS, Valter, SILVA, Matheus Thomaz da. A trajetória do curso de serviço social de 
campos dos Goytacazes. Universidade Federal Fluminense – UFF, Campos dos 
Goytacazes/RJ, [s.n.], 2019. No prelo. 
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Com o passar dos anos, o curso de Graduação em Serviço Social vem 

caminhando junto ao desenvolvimento profissional da categoria, dentre estes 

as reformas curriculares, cujo objetivo é “atualizar e qualificar a formação a 

partir do que estava sendo discutido no âmbito nacional e das particularidades 

regionais.” (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2019, p. 22). 

Todas essas ações foram historicamente construídas com o 
objetivo central de contribuir para a formação de quadros 
profissionais críticos e qualificados para o enfrentamento das 
expressões da Questão Social e suas particularidades locais e 
regionais. O curso tem avançado nesta direção, fundamentado 
no projeto de formação da ABEPSS (1996) e preocupado com 
as dimensões que percorrem a produção de conhecimentos e 
sua função social na região, justificando dessa forma sua 
origem e continuidade. (Ibidem, p. 23) 
 

Com esse panorama, o projeto político pedagógico do Curso de Serviço 

Social da UFF – Campos que vem sendo construído desde 2009 com a 

pretensão de inserir no currículo os debates inerentes à profissão e ao perfil 

dos discentes do curso na atualidade. O documento atual, e fruto da análise 

das demandas regionais, nacionais e internacionais, foi aprovado pelo 

colegiado do curso em março do ano de 2019 “contendo as políticas e 

resoluções, que contribuíram para a melhoria e atualidade do currículo em 

consonância com as demandas da realidade local, regional e nacional”. 

(Ibidem, 2019, p. 07). A reformulação do PPC buscou aperfeiçoar e adequar a 

proposta do curso visando a oferta de possibilidades no segmento de 

formação. 

O PPC destaca que o: 

Curso de Serviço Social almeja contribuir para um ensino 
reflexivo e democrático, onde a teoria se conjugue com a 
prática docente, com a finalidade de construir o conhecimento, 
proporcionando aprimoramento contínuo de todos os 
envolvidos. O planejamento, a busca de fins, programas e 
currículos, assim como, a contínua identificação e construção 
de competências e habilidades que atendam novos padrões e 
exigências organizacionais, resultaram de ações constantes do 
corpo docente, Colegiado de Curso, Núcleo Docente 
Estruturante, conduzidos pela coordenadora de curso e 
alicerçadas no conhecimento produzido no âmbito da profissão. 
A integração pedagógica que permeia todos os níveis do 
trabalho acadêmico e científico é indispensável na ação e na 
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prática para a perfeita integração do Projeto Pedagógico, 
conferindo identidade ao curso Bacharelado em Serviço Social. 
(Ibidem, 2019, p. 7) 
 

Segundo a resolução do MEC – nº 15 de 13/03/2002, o projeto 

pedagógico para o curso de graduação em Serviço Social deve explicitar os 

requisitos, a saber: 

a) o perfil dos formandos; 
b) as competências e habilidades gerais e específicas a serem 
desenvolvidas; 
c) a organização do curso; 
d) os conteúdos curriculares; 
e) o formato do estágio supervisionado e do Trabalho de 
Conclusão do Curso; 
f) as atividades complementares previstas. (BRASIL, 2002, p.1) 
 

Entendendo o Serviço Social como profissão atenta as transformações 

societárias,quanto especialização do trabalho coletivo, inserido na divisão sócio 

técnica e participante da produção e reprodução da vida social, construindo 

estratégias de enfrentamento à questão social e suas expressões, o PPC do 

curso de Serviço Social da UFF- Campos preconiza que o perfil dos formandos 

abranja a “habilidade e a competência para estabelecer estratégias políticas 

para reforçar o interesse das classes subalternas”. (PROJETO PEDAGÓGICO 

DO CURSO, 2019, p. 29) 

Neste sentido, espera-se que o egresso do Curso de 
Graduação em Serviço Social da UFF- Campos seja capaz de 
dar respostas as demandas apresentadas à profissão, a partir 
de uma análise das tendências societárias macroscópicas (o 
que supõe investimento na pesquisa da realidade e 
apropriação de categorias e procedimentos da teoria social 
moderna) e dos objetivos e valores do projeto social que a 
profissão privilegia. O profissional de Serviço Social deve ter 
capacidade teórico-metodológica, ético-política e técnico 
operativa para apreender e intervir, de forma crítica, nas 
expressões da questão social e promover o exercício pleno da 
cidadania. [...] O egresso deve ainda ter a competência para 
propor e negociar com os empregadores os seus projetos, 
defendendo seu campo de trabalho, suas qualificações e 
atribuições profissionais. Também deve estar preparado para 
enfrentar o mercado de trabalho altamente competitivo requer 
qualificação profissional associada à capacidade de coordenar 
informações, interagir com pessoas e interpretar de maneira 
dinâmica a realidade. Portanto, deve ter uma formação 
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generalista em sua formação intelectual e cultural, sendo 
dotados de competência em sua área de atuação. (Ibidem, 
2019, p. 29-30) 

Desta forma, o profissional deve promover “inserção criativa e 

propositiva dos usuários do Serviço Social no conjunto das relações sociais e 

no mercado de trabalho”. (BRASIL, 2002, p.1) 

 A formação profissional deverá desenvolver a capacidade 
de elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos na 
área social; 

 Contribuir para viabilizar a participação dos usuários nas 
decisões institucionais; 

 Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços 
sociais; 

 Realizar pesquisas que subsidiem formulação de políticas 
e ações profissionais; 

 Prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
administração pública, empresas privadas e movimentos 
sociais em matéria relacionada às políticas sociais e à garantia 
dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 

 Orientar a população na identificação de recursos para 
atendimento e defesa de seus direitos; 

 Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e 
pareceres sobre matéria de Serviço Social. (Ibidem, 2002, p.2) 
 

Ainda analisando o viés da organização didático-pedagógica do PPC, no 

que se refere aos princípios norteadores o referido documento destaca os 

critérios estipulados na resolução MEC – nº 15 de 13/03/2002:  

 Qualificação de uma formação generalista e abrangente 
assegurada pelo rigor teórico, metodológico, e técnico da 
apreensão dos conhecimentos e pelos padrões de 
competência técnica e profissional, através da articulação dos 
conhecimentos básicos e dos conhecimentos específicos da 
profissão; 

 Ensino que assegure elevados padrões de competência 
profissional pelo domínio do instrumental técnico-operativo e 
das habilidades teórico-metodológica e ético-política, 
capacitando para a atuação nas diversas realidades e âmbitos 
de pesquisa e exercício profissional; 

 Exercício do pluralismo e da interdisciplinaridade como 
condições essenciais da vida acadêmica e profissional; 

 Compromisso ético-político como princípio formativo 
perpassando o conjunto da formação profissional; 

 Articulação entre ensino, pesquisa e extensão na 
condição dos projetos acadêmicos; 

 Articulação das dimensões investigativas e interventivas 
próprias da formação em Serviço Social, como expressão da 
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relação teoria, realidade, através da construção de um espaço 
de pensar crítico, da dúvida, da autonomia, da investigação e 
da busca de soluções; 

 Indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica 
e profissional; 

 Ensino orientado na observância do Código de Ética em 
vigor e na observância das competências e atribuições 
previstas nas Legislações e Resoluções da profissão; 
 Dinamismo na organização do currículo pleno, 
possibilitando a definição e organização dos vários 
componentes curriculares: disciplinas, oficinas, estágios 
supervisionados, núcleos temáticos, atividades 
complementares, como forma de garantir o acompanhamento 
das transformações sociais, culturais, científicas e 
tecnológicas. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2019, p. 
27-28). 

Na apresentação da organização curricular, o PPC aponta 

especificações sobre a duração do curso. Esta prevê a realização de 

10semestres letivos, sendo o máximo permitido de 15 semestres, realizado no 

período noturno. A carga horária obrigatória total da graduação é de 3.398 

horas, das quais: 3.030 são de disciplinas obrigatórias, incluindo atividades 

voltadas para a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio 

Supervisionado Obrigatório, 180 horas são destinadas às disciplinas optativas 

e 188 horas para as atividades complementares.(Ibidem, 2019, p. 37) 

Sobre o Estágio Supervisionado, se discorre que este segue as 

orientações contidas na Lei 11. 788, de 25 de setembro de 2008, como 

também na Resolução 244/2006 do Conselho de Ensino Pesquisa da UFF e a 

Resolução n° 533 do Conselho Federal de Serviço Social e na Política Nacional 

de Estágio, publicada pela ABEPSS em abril de 2009. Considerando as 

normativas citadas, foi aprovado pelo Colegiado de Curso, no ano de 2011, as 

Normas do Estágio Supervisionado, que entre outros assuntos, define o estágio 

nas modalidades obrigatório e não obrigatório. (Ibidem, 2019, p. 37) 

Estágio Curricular Obrigatório - pré-requisito para aprovação e 
obtenção do diploma. Terá duração de 03 (três) semestres 
letivos, a começar quando todos os pré-requisitos forem 
cumpridos. Está organizado em: Estágio IV (120 horas prática 
e 60 horas de supervisão acadêmica); Estágio V (120 horas 
prática, 30 horas de supervisão acadêmica e 15 horas de 
outras atividades) e Estágio VI (120 horas prática, 30 horas de 
supervisão acadêmica e 15 horas de outras atividades).  
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Estágio Curricular não-obrigatório - não previsto 
obrigatoriamente no currículo, mas regulamentado pelo 
Colegiado de Curso. (Ibidem, 2019, p. 37) 
 

Sobre o TCC, este está regulamentado através do documento 

"Orientações para a Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso", 

aprovado em julho de 2018 em plenária do Colegiado de Curso. (Ibidem, 2019, 

p. 37-38) 

O TCC se constitui como monografia desenvolvida 
individualmente, iniciado através da construção do projeto de 
monografia vinculado à disciplina de Monografia em Serviço 
Social I, no 9 período do curso e finalizado na disciplina de 
Monografia em Serviço Social III. O aluno deverá cumprir 
Monografia I em 6 meses e Monografia III em 6 meses com o 
mesmo orientador, totalizando o período de 1 ano.  Em caso de 
reprovação em Monografia I e III o aluno terá mais 6 meses 
com o mesmo orientador para apresentar o seu Trabalho de 
Conclusão de Curso. Caso o aluno, ainda assim, não 
apresente o trabalho, ou seja, reprovado pela banca de 
professores avaliadores do TCC, ele será encaminhado a outro 
orientador, que será indicado pela Chefia de Departamento. Os 
TCC são apresentados para uma banca formada por três 
avaliadores que mediante aprovação, encaminham o trabalho 
para ser disponibilizado ao repositório institucional, para ser 
publicizado via internet. (Ibidem, 2019, p. 38) 

Já as Atividades acadêmicas complementares, são responsáveis por 

estimular a prática de estudos, permitindo a permanente atualização 

profissional. Estão regulamentadas na Resolução n°01/2002, sendo 

consideradas: monitoria; projetos de pesquisa e de extensão; disciplinas 

eletivas em outros cursos de graduação, estágios não obrigatórios; seminários, 

encontros e conferências, entre outros. As atividades complementares 

previstas e desenvolvidas no curso de Serviço Social visam propiciar ao aluno 

o acesso a diferentes atividades que contribuam para sua formação geral e 

especifica.(Ibidem, 2019, p. 38).  

Cabe pontuarmos nessa análise os conteúdos de estudos e objetivos do 

PPC, estes se dividem nos três fundamentos (fundamentos históricos e teórico-

metodológicos da vida social, formação sócio-histórica da sociedade brasileira 

e fundamentos do trabalho profissional) já descritos no item anterior.  
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A primeira área de fundamentos sustenta os objetivos e conteúdos dos 

seguintes espaços pedagógicos: Filosofia, Sociologia, Ciência Política, 

Psicologia, Antropologia, Economia Política, Teoria Social e Pesquisa Social. A 

segunda área sustenta os objetivos e conteúdos dos seguintes espaços 

pedagógicos: Formação Socio-histórica do Brasil, Direito, Processos de 

Trabalho, Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais e Política Social. Já 

a terceira área sustenta os objetivos e conteúdos dos seguintes espaços 

pedagógicos: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço 

Social, Processo de Trabalho, Administração e Planejamento em Serviço 

Social, Pesquisa em Serviço Social, Ética Profissional, Estágio em Serviço 

Social e Monografia em Serviço Social. 

O quadro de optativas possuem disciplinas ligadas a conteúdos de 

estudos ligados às Ciências Sociais, Filosofia, História, Educação, Política 

Social e Fundamentos teóricos-metodológicos e ético-políticos do Serviço 

Social, cujas disciplinas são respectivamente: Tópicos Especiais em 

Antropologia I, Tópicos Especiais em Direito e Legislação, Tópicos Especiais 

em Temas Sociais I e Sociabilidade Urbana e Violência; Tópicos Especiais em 

Filosofia; Tópicos Especiais em História; Libras I; Família e Política Social no 

Brasil, Direitos Sociais, Esfera Pública e Controle Social, Questão Agrária no 

Brasil, Infâncias, Juventudes e Políticas Públicas e Desigualdades Sociais, 

Saúde e Políticas Públicas; Direitos Humanos e Serviço Social e Identidade e 

Condição Feminina. 

As disciplinas obrigatórias criadas a partir das áreas de fundamentação 

são distribuídas nos dez períodos que estruturam o curso, o 1º período compõe 

os seguintes espaços pedagógicos – e assim respectivamente: Filosofia e 

Serviço Social, Teoria Social I, Dinâmica Capitalista e Questão Social, 

Introdução ao Serviço Social II e Oficina de Produção de Trabalho Científico; o 

2º período: Teoria Política I, Teoria Social II, Fundamentos Históricos, Teóricos 

e Metodológicos do Serviço Social I, Economia Política e Formação Socio-

histórica do Brasil; o 3º período: Antropologia, Teoria Política II, Teoria Social 

III, Formação Socio-histórica do Brasil Contemporâneo e Fundamentos 

Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social II; o 4º período: 
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Psicologia Social, Estatística Aplicada à Investigação Social, Política Social I, 

Desenvolvimento e Desigualdades Regionais e Fundamentos Históricos, 

Teóricos e Metodológicos do Serviço Social III; o 5º período: Ética Profissional 

e Serviço Social, Pesquisa Social, Fundamentos Históricos, Teóricos e 

Metodológicos do Serviço Social IV, Processos de Trabalho e Política Social II; 

o 6º período: Política de Seguridade Social I: Previdência, Pesquisa em Serviço 

Social, Instrumentos e Técnicas do Serviço Social I e Estágio em Serviço 

Social IV; o 7º período: Política de Seguridade Social II: Saúde, Planejamento e 

Gestão em Serviço Social I, Instrumentos e Técnicas do Serviço Social II, 

Instituições e Práticas Sociais e Estágio em Serviço Social V; o 8º período: 

Classes e Movimentos Sociais, Direito e Legislação Social, Estágio em Serviço 

Social VI, Política de Seguridade Social III: Assistência e uma disciplina 

optativa a escolha do aluno; 9º período: Tópicos Especiais e Debates 

Contemporâneos em Serviço Social, Monografia em Serviço Social I, Tópicos 

Especiais em Teorias Contemporâneas, Avaliação e Monitoramento de 

Políticas Sociais e uma disciplina optativa a escolha do aluno e o 10º período: 

Monografia em Serviço Social III Sociais e uma disciplina optativa a escolha do 

aluno. 

Com base nas perspectivas apresentadas, o PPC segue os princípios da 

formação profissional tal como vem preconizando a ABEPSS. Sua estrutura 

está organizada em três áreas de fundamentos estabelecidas pelas diretrizes 

curriculares por meio das quais correlacionam diferentes espaços pedagógicos, 

os objetivos, que em linhas gerais buscam fundamentar o processo de 

formação, os conteúdos e as dimensões de ensino, pesquisa e extensão. 
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2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL E REDE SOCIOASSISTENCIAL 

 

2.1  Análise dos dados da pesquisa com os graduandos da UFF 

Campos 

Para melhor compreensão da abordagem proposta, e tomando como 

pressuposto as especificações apresentadas no capítulo anterior, 

apresentaremos os dados obtidos na pesquisa que explora o processo de 

formação profissional em Serviço Social, fazendo uma interface com a temática 

sobre rede socioassistencial4.  

A pesquisa foi realizada com graduandos de Serviço Social da UFF 

Campos que estão cursando do 7º ao 10º período do curso. Com a proposta, 

buscaremos a partir da sistematização e análise dos dados, nos aproximar da 

vivência desses alunos com os temas, como os mesmos estão sendo 

apreendidos pelos citados, e trazer para à discussão apontamentos que 

venham a contribuir tanto para sua formação como futuros profissionais, como 

para o curso de graduação ofertado pela UFF Campos. 

O instrumento utilizado foi um formulário composto por 9 questões que 

se mesclavam entre perguntas com respostas de múltipla escolha, com mais 

de uma opção de resposta e discursivas, onde os alunos expuseram suas 

opiniões e experiências. O termo de consentimento e livre esclarecido – (TCLE) 

foi utilizado para esclarecer os parâmetros da pesquisa, assim como a 

participação na mesma se deu de forma totalmente anônima, sem exigência de 

identificação dos graduandos. Obtivemos através da pesquisa a participação 

de 25 estudantes de graduação da UFF Campos. 

Podemos dizer que nesta pesquisa encontramos algumas dificuldades 

para aplicação do formulário, que inicialmente foi disponibilizado de forma 

                                                           
4 O percurso de análise sobre rede socioassistencial associada à formação profissional teve 
origem da experiência iniciada no período de graduação em Serviço Social na Universidade 
Federal Fluminense – Campos dos Goytacazes, que resultou no Trabalho Conclusão do Curso 
intitulado “Mapeamento da políticas públicas é competência do Assistente Social no Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro – Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional 
(CRAAI – Campos dos Goytacazes)?”, aprovado pelo Departamento de Serviço Social de 
Campos em 2016, cuja abordagem sobre rede é realizada com mais riqueza detalhes.  
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eletrônica para participação através de acesso ao link. Contudo, não obtivemos 

êxito na coletas de dados pelo formato on-line, em virtude da não adesão dos 

alunos ao respondê-lo, quesito que dificultou um pouco o andamento da 

pesquisa, e desencadeou a adoção de coleta de dados através de formulário 

impresso. Apesar de tudo, a experiência de ter contato e conhecer as opiniões 

dos alunos em formação foi satisfatória, e fomentadora das discussões que 

seguem nesta produção. 

Iniciamos a pesquisa perguntando aos alunos se tiveram contato com o 

tema rede socioassistencial no percurso de graduação cursado até o momento, 

sendo afirmado pela maioria dos participantes positivamente, como apresenta  

gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 – Contato com o tema rede socioassistencial 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Dentre os respondentes que afirmaram já obterem contato com o tema, 

questionamos por meio de qual critério – disciplinas; Campo de Estágio e/ou 

outros métodos. A maioria apontou que tiveram acesso por meio de disciplinas 

e Campo de Estágio, assim como outros critérios foram citados, como 

acompanharemos nos gráficos 2 e 3 a seguir. 
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Gráfico 2 – Contato com o tema rede socioassistencial em disciplinas do curso 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Contato com o tema rede socioassistencial no Campo de Estágio e/ou outros 

 

                                               Fonte: elaboração própria 

 

Dos participantes, 12% declararam não ter tido contato com o tema em 

nenhuma das opções disponibilizadas, e 76% que tiveram contato tanto em 

Campo de estágio e ou disciplinas, como nas opções expostas no gráfico 3. 

Destacarmos a importância desses outros critérios citados pelos respondentes, 

já que assim como as disciplinas e o Campo de estágio são mecanismos 

potencializadores da formação profissional. Assim como destaca Iamamoto 

 

Fonte: elaboração própria 

4% 4% 

4% 
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(2006), por serem atividades indispensáveis para a formação do perfil 

profissional do Assistente Social, e propiciarem a vivência com a pesquisa e 

identificação dos problemas sociais e a idealização de propostas interventivas 

sobre eles – a Pesquisa e Extensão são funções inquestionavelmente 

relacionadas à atuação do assistente social. 

Em relação ao contato por intermédio das disciplinas da grade, 

perguntamos em quais delas foi possível se aproximar da temática,5% dos 

respondentes declararam não ter contato com o tema em disciplinas, 2% não 

responderam, e 93% dos participantes citaram de uma a três disciplinas em 

suas respostas, que por sua vez, fazem parte do núcleo de Fundamentos do 

trabalho profissional, responsável por situar e capacitar o profissional em 

formação. O quadro a seguir traz a relação de disciplinas mencionadas pelos 

participantes da pesquisa.  

 

Fonte: elaboração própria 

 

Disciplinas 
Quantidade de vezes em que foi 

citada entre as respostas 

Estágio em Serviço Social IV, V e VI 5 

Instrumentos e técnicas do Serviço Social I e II 2 

Instituições e Práticas Sociais 2 

Política de Seguridade Social I Previdência 5 

Política de Seguridade Social II – Saúde 5 

Política de Seguridade Social III – Assistência 11 

Fundamentos Históricos Teóricos e 

Metodológicos do Serviço Social I, II, III e IV 
1 

Planejamento e Gestão em Serviço Social I 1 
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O gráfico 4 nos apresenta a opinião dos respondentes em relação à 

formação acadêmica sobre rede socioassistencial por estes adquirida. A 

maioria dos participantes afirma que não a considera suficiente. 

 

Gráfico 4 – Formação acadêmica sobre rede socioassistencial adquirida 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

                                                             Fonte: elaboração própria 

Solicitamos aos respondentes que justificassem suas respostas com 

base na afirmação anterior, sendo que2% dos participantes que afirmaram 

negativamente e 2% dos participantes que afirmaram positivamente sobre a 

questão de formação acadêmica sobre rede socioassistencial adquirida não 

forneceram sua justificativa em relação a mesma. Em relação às considerações 

descritas, 54% dos respondentes que falaram não e 42% que disseram sim 

expuseram as seguintes opiniões conforme os quadros 2 e 3 a seguir. 

Quadro 2 – Justificativas dos respondentes com base na opção Não  

 

Justificativas para a afirmação Não 

Sobre os 3 períodos de estágio, deveríamos ter a oportunidade de estagiar em 
outras áreas e não apenas em um campo, como ocorre. 

O curso traça um caminho que aborda o tema, mas eu mesma venho participando 
de grupos de estudos que retratam mais sobre o assunto. 

Este é um tema de extrema relevância para a atuação do Assistente Social, mas 
não trabalhado tão intensivamente, apenas em poucas disciplinas. 
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Ainda que seja abordado, é um tema de extrema importância e necessidade para a 
atuação profissional que não é muito trabalhado nas ementas das disciplinas. 

Porque a temática não está acabada em si, mas sempre disposta a se recompor ao 
processo social contemporâneo e se atualizar. 

Apesar de ter acontecido a discussão, acredito que não é tão minuciosa quanto 
necessário. 

Acredito ainda ser "falho", pois no campo de estágio principalmente essa "falha" é 
perceptível. 

Deveria ter disciplina mais específica sobre o assunto, pois a mesma diz respeito à 
atuação do profissional. 

Poderia ter mais abordagem acerca do assunto em sala pelos professores. 

Não há disciplinas específicas que abordem o tema em questão. O tema surge 
esporadicamente em algumas aulas. 

Tive contato sobre essa questão em poucos debates, mas não o suficiente para o 
trabalho profissional futuramente. 

Acredito que somente na prática teremos total visualização do funcionamento desta 
rede. 

Fonte: elaboração própria 

 

Quadro 3 – Justificativas dos respondentes com base na opção SIM 

 

Justificativas para a afirmação Sim 

Sim, visto que o conteúdo teórico da graduação nos apresenta e nos possibilita se 
aproximar da temática. 

Ter um conhecimento teórico é necessário para vivenciar no dia a dia dentro da 
profissão. 

Ainda é muito raso o embasamento teórico e prático. 

Apesar do contato, abarcar como é o funcionamento de uma rede socioassistencial 
seria válido. 

Sim, por meio do estágio. 

Por que estamos aprimorando nosso conhecimento em relação às políticas 
públicas. 
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O aprendizado em sala de aula é tão essencial quanto o campo de estágio. A partir 
do campo de estágio. A partir do campo de estágio esclareci muitas dúvidas do que 
já havia ouvido em sala de aula, assim como tudo que vejo e escuto no campo de 
estágio, lembro de cada explicação em sala de aula. 

Toda base teórica é suficiente para que tenhamos autonomia e continuemos 
estudando. 

O tema rede socioassistencial foi bastante trabalhado durante o curso, por isso 
acho que é suficiente. 

 

Analisando as considerações presentes no quadro 2, podemos entender 

que a maioria dos respondentes acredita que o tema deveria ser apresentado 

de maneira mais detalhada dentro do percurso acadêmico, para assim fornecer 

maior subsídio para futura atuação profissional. 

Avaliamos que a presença desse debate no âmbito acadêmico seja 

importante tanto para exploração da relação entre teoria e prática por parte 

desses alunos, especialmente por estarem vivenciando a experiência de 

Estágio atualmente, onde podem articular e inter-relacionar melhor esse 

processo, como para sua construção como futuros profissionais, que segundo 

Iamamoto (2006) devem possuir uma visão aberta, ampla e crítica sobre a 

sociedade permitindo-lhe compreender a dinâmica das relações sociais, 

analisando as particularidades do tempo atual e propondo estratégias 

profissionais, visando melhorias para os indivíduos enquanto seres sociais. 

Para analisarmos a percepção dos respondentes no que tange a sua 

opinião sobre o conhecimento da rede para atuação profissional, o 

questionamos se consideram tal quesito como importante para sua formação. 

O maior número de respondentes declarou positivamente sobre o critério, como 

acompanharemos no gráfico a seguir. 

Gráfico 5 – Opinião sobre importância do conhecimento da rede para atuação profissional 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: elaboração própria 
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Fonte: elaboração própria 

Nesse tópico também solicitamos a participação através de justificativa 

da questão anterior, onde 3% dos respondentes absterem-se em responder. 

Dentre os 97% que se dispuseram a tecer considerações tivemos as seguintes 

afirmativas conforme o quadro abaixo. 

Quadro 4 – Justificativas dos respondentes em relação a importância de conhecer a rede para 

atuação 

Justificativas 

Sem dúvida é nela que realizamos nossa atuação profissional. 

De suma importância esse conhecimento. 

É um dos pilares para uma boa atuação profissional. 

Considero de extrema importância, através do conhecimento da rede que 
conseguimos orientar e encaminhar nossos usuários para os serviços disponíveis 
na rede. 

Pois, somos profissionais que trabalham na linha de frente dos direitos, 
viabilizando-os, principalmente na rede de Assistência. 

Por que entendemos nesse conjunto as vulnerabilidades e pobrezas, falta de 
acesso. 



44 
 

Fonte: elaboração própria 

Diante das justificativas apontadas no quadro 4, sinalizamos, assim 

como grande parte dos respondentes, o peso do conhecimento da rede 

socioassistencial para atuação profissional. Evidenciamos assim como Santos 

(2016) a relevância do conhecimento da rede, sendo este um mecanismo que 

É preciso conhecer, fazer um mapeamento das instituições para fazer o 
encaminhamento correto para atender as demandas apresentadas pelo usuário. É 
muito importante para o acadêmico, futuro Assistente Social para garantir o 
conhecimento sobre a rede. 

É através da rede que o Assistente Social materializa seu trabalho. 

Por que é nessa temática que o Assistente Social irá executar seu fazer 
profissional. 

Importante para entender sua realidade institucional e seu público. 

Sim, é importante para que se tenha um olhar atento a todas as necessidades do 
seu usuários e fazer a articulação devida. 

Por que a intersetoriaridade é muito importante para a garantia de uma gestão que 
deve ser articulada para fugirmos de um processo histórico de setorização. 

Acho importante, pois na prática profissional é necessário trabalharmos em rede e 
por isso é de extrema importância adquirirmos esse conhecimento. 

A rede socioassistencial é de extrema relevância para a profissão visto a 
necessidade de reconhecer local para os encaminhamentos a serem feitos, visando 
a "garantia" dos direitos dos usuários. 

Pois falar sobre rede socioassistencial na academia dá base para o profissional no 
campo de trabalho. 

Já que o trabalho do mesmo é pautado na articulação e acionamento da rede para 
viabilizar os direitos dos usuários. 

Esse tema é bem relevante, pois abrange as ações de iniciativa pública que visa 
atender as necessidades através dos programas, projetos visando a proteção 
social. 

Tendo em vista que a rede socioassistencial e sua articulação são de extrema 
importância para garantia de direitos dos usuários, podemos entender que nessa 
perspectiva de totalidade a temática em questão precisa ser mais abordada. 

Trabalhamos com políticas sociais e necessitamos saber sobre a rede de proteção 
social. 

É importante, pois o profissional precisa articular toda rede durante o atendimento 
aos usuários, para que o serviço prestado possa ser mais eficiente. 

Com certeza, eu como profissional preciso saber sobre a rede para atendimento do 
usuário. 
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propicia uma proximidade maior das demandas, buscando articular estratégias 

para resolução delas. 

Na sequência, convidamos os participantes a fazerem uma avaliação 

sobre seu nível de satisfação em relação à formação acadêmica oferecida pelo 

curso, onde estipulamos os critérios, e pedimos para que eles dessem a 

classificação, onde de 1 a 4 como Ruim; 5 a 7 como Bom e 8 a 10 como Ótimo. 

As respostas foram apresentadas conforme o gráfico a seguir, que classificou 

com maior quantidade de respostas o nível de ensino como ótimo. 

Gráfico 6 – Nível de satisfação em relação a formação ofertada pelo curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fonte: elaboração própria 

 

Prosseguimos, indagando aos participantes se em sua opinião existe 

algo no percurso acadêmico realizado até então que poderia ser aperfeiçoado, 

sendo afirmado por um 1% dos respondentes que todos, porém não foi 

especificado quais pontos seriam esses, e 2% que não existe algo a ser 

aperfeiçoado. Os demais, que equivalem a 97% descreveram diversos pontos 

que consideram ser necessário efetuar melhorias, como descrito no quadro 

abaixo. 

Quadro 5 – Pontos que precisam ser aperfeiçoados na opinião dos participantes 
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Quesitos que precisam ser aperfeiçoados 

Temática sobre Sociojurídico que pouquíssimas vezes vemos na graduação. 

A diminuição do período do curso. 

Sim. Número de disciplinas poderiam ser reduzidos, flexibilidade dos campos de 
estágios e disciplinas optativas. Menos tempo de estágio e rotatividade nos 
campos. Cursos sobre prática docente humanizada e didática no ensino para os 
docentes, etc. 

Uma matéria eletiva que contemple gênero, raça e classe, trabalho em rede e área 
sócio jurídica. 

Sim, a dinâmica de algumas matérias. 

Matérias que abordem Raça, Gênero e Sociojúridico. 

A questão do Estágio, que deveria abrir espaço para outros campos no decorrer 
dos períodos. Dar a oportunidade dos alunos conhecerem a realidade de outros 
campos. 

Optativas e em mais horários e articular estágios remunerados. 

Mais ofertas de bolsas para os que REALMENTE necessitam em razão de suas 
condições financeiras, deslocamento, não ser de Campos, etc. 

Mais bolsas e estágios remunerados para viabilizar ao aluno mais condições de se 
dedicar à formação. 

Aprofundamento teórico de Karl Marx, bem como trazer outras perspectivas de 
teóricos que o contrapõem, isto é, uma visão teórica neoliberalista para o curso ou 
a UFF não parecer ter uma visão extremista e que padroniza o futuro profissional. 

Sim, na minha opinião as optativas deveriam ser todas noturnas. 

Maior abrangência em temas raciais, sexuais e Campo Sociojurídico. 

Sim, O tema de rede socioassistencial, por exemplo, com debate mais amplo, 
assim como também o debate étnico-racial. 

As disciplinas deveriam ter maiores atividades práticas para além das que são 
realizadas em estágio. 

A inclusão de outras disciplinas como por exemplo Português. 

O ensino, em suma é ótimo. Só ressalto algumas reflexões que não são 
repassadas direito, apenas na sua base superficial. 
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Acredito que alguns profissionais do corpo docente devem ser mais qualificados. 

Sim, poderia ser uma universidade com maiores oportunidades para pessoas que 
trabalham, e não possuem tanto tempo disponível. 

 

Perante as justificativas fornecidas pelos respondentes conforme o 

quadro 5, destacamos a sugestão de maior oferta de disciplinas 

optativas/eletivas que contemplem temas que gostariam de ter abordagem 

mais ampla, tais como Sociojurídico, Étnico-raciais, de Gênero, Classe, e da 

própria perspectiva da pesquisa sobre rede, entre outros, sendo tais debates 

de grande valia para o embasamento para atuar junto à rede socioassistencial. 

Nesse quesito ainda foi pontuado a questão de oferta de horário dessas 

disciplinas, sendo pontuado que a oferta em mais horários, especialmente no 

período noturno seria mais satisfatória. 

Ainda sobre disciplinas, foi pontuado como proposta para melhoria que a 

dinâmica das matérias e a inserção de atividades práticas fossem incorporadas 

em sala de aula, por muitas vezes tais atividades se restringirem mais ao 

campo de Estágio. 

O quesito que envolve Estágio foi citado de diversas formas, sendo mais 

ressaltado o ponto de rotatividade em relação ao campo, para assim termos 

mais contato com outras áreas. Todavia, vale mencionar que a orientação é 

que o período de estágio obrigatório seja exercido em, no máximo, duas 

instituições, pois se houver a transição do discente em várias instituições, ao 

invés de ter análises mais aprofundadas sobre a atuação em determinada área 

poderá ocorrer de ser adquirido um conhecimento superficial. Além disto, pode 

ocorrer um comprometimento na construção do Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC, cuja orientação é que seja elaborado a partir de alguma 

inquietação percebida a partir do estágio, para que a pesquisa seja realizada 

sem muitas dificuldades e desgaste. Também foi apontado a articulação de 

estágios remunerados para subsidiar uma melhor condição do aluno se dedicar 

à graduação, embora a maioria das parcerias firmadas entre universidade e 

campo de estágio se estabeleça através de oferta de atuação como estagiário 

Fonte: elaboração própria 
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sem remuneração, existem áreas que disponibilizam parcerias remuneradas, 

porém estabelecem um rigor maior em relação à seleção, adotando critérios 

para escolha dos estagiários, como processo seletivo, análise de currículo e de 

Coeficiente de Rendimento – CR. 

Outro apontamento relacionado as condições de dedicação ao curso, e 

consequentemente de permanência no mesmo, diz respeito à oferta de 

recursos financeiros por intermédio de bolsas, questão essa que gera impactos 

significativos na dinâmica acadêmica, já que os alunos que não possuem outro 

meio de renda para suprirem suas necessidades, ou não exercem uma 

atividade remunerada, acabam muitas vezes por desistir do curso caso não 

disponham desse apoio. Diante do cenário do corte de verbas e desmonte da 

educação federal vivenciado nos dias atuais, é cada vez mais latente defender 

a importância de mecanismos de permanência estudantil como esse para os 

alunos nas universidades. Somente a resistência, e a persistência em reafirmar 

a qualidade do ensino e o diferencial acadêmico presente nessas instituições é 

primordial no contexto da educação pública brasileira para que retrocessos 

nesse âmbito não sejam efetivados. 

Alguns respondentes apontaram considerações relacionadas à duração 

do curso, diminuição de número de disciplinas e maior flexibilidade para alunos 

que trabalham. Os três pontos se relacionam já que dizem respeito a questão 

de disponibilidade em cursar a graduação. Sobre isso, ressaltamos com base 

em Silva (1995) que o pouco tempo que os alunos disponibilizam para estudar, 

já que muitos têm de trabalhar pode ser um impasse no percurso acadêmico. 

Desta forma, a autora destaca que os alunos criticam, muitas vezes, a 

formação, mas ao mesmo tempo não estão preparados para assumir 

compromisso com uma formação que lhes exija mais dedicação.  

Por fim, tivemos apontamentos que indicaram a necessidade que a 

prática docente seja mais humanizada, com mais didática e também mais 

qualificada. Nessas opiniões podemos identificar diversas hipóteses, dentre 

elas podemos ressaltar que muitas vezes os docentes possam ter dificuldade 

em transmitir adequadamente os assuntos em sala de aula, assim como 

podem ter pouca didática para ministrar aulas, etc. Outro ponto que expressa 
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relação com esse quesito pode ser a falta de experiência em sala de aula, 

especialmente por parte de professores substitutos que ainda estão se 

familiarizando com a prática docente. Ainda é importante dizer que muitos 

profissionais que atuam na área, sejam efetivos ou substitutos acumulam 

atividades além das desempenhadas em sala de aula, como cargo de chefia 

em departamento, orientação de pesquisa de Iniciação Científica e Extensão, 

orientação de monografia, ou atividades profissionais em outras instituições, 

que por sua vez podem gerar impactos na dinâmica em sala de aula. 

O gráfico 7 nos apresenta as políticas das quais os respondentes 

tiveram contato com o tema rede socioassistencial, destacando a área de 

Assistência Social e Saúde dentre as mais citadas, assim como a política 

voltada para Infância e Juventude que foi ressaltada por um dos participantes 

na opção que disponibilizava a menção de outras políticas.  

Gráfico 7 – Políticas onde tiveram contato cm debate sobre rede socioassistencial 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                           Fonte: elaboração própria 

Para se aproximar da vivência e de sua apreensão em relação ao tema, 

questionamos a compreensão dos respondentes em relação à rede 

socioassistencial. Dos participantes, 1% não respondeu à pergunta. Dentre os 

99% respondentes, obtivemos as seguintes considerações conforme o quadro 

abaixo. 

Quadro 6 – Compreensão sobre rede socioassistencial 
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Compreensão do tema pelos respondentes 

A rede é fundamental para atuação do Assistente Social. 

Ela vai direcionar os jovens que estão sob medidas socioeducativas. Na proteção 
deles. 

Um conjunto de ações que oferte serviços à população, como programas, 
benefícios, projetos, etc e que seja articulada, para que toda rede possa efetivar 
seu trabalho. 

Mais Educação. 

Articulação multidisciplinar em rede. 

Entendo que seja a rede de assistência no âmbito social para os usuários. 

Opera através de benefícios, programas se articulando com outras instituições sem 
fins lucrativos. 

Que é algo muito importante. 

De acordo com o que estudamos em sala de aula, entendo que a rede 
socioassistencial é a mediação entre o usuário e o serviço que ele tem direito. 

No acesso à serviços públicos nem todos conseguem os atendimentos, seja na 
saúde, na assistência, sendo que a saúde é universal, na assistência é ainda mais 
difícil o acesso aos serviços, recorrendo ao Serviço Social para garantir o direito 
aos serviços públicos. 

Compreendo como essencial. São serviços, programas indispensáveis para o 
Serviço Social. 

São ações que nosso curso trabalha a todo tempo nos atendimentos com a 
informação dada, a articulação, a escuta qualificada. 

É a integração/articulação das unidades de proteção social para atender os 
usuários através de programas, serviços e benefícios. 

Ainda é inferior ao que acho necessária, porém busco estar atenta à experiências 
no campo de estágio e pesquiso sobre o assunto. 

É uma maior relação intersetorial, entre os multiprofissionais presentes nos 
diversos equipamentos da rede socioassistencial, mas também engloba a presença 
do terceiro setor e não só instituições públicas. 

A rede socioassistencial é um conjunto de ações de iniciativa pública que ofertam 
benefícios, serviços que supõe a articulação entre todas as unidades. 

Compreendo que é um conjunto de ações de iniciativa pública da sociedade civil 
que oferta serviços, programas e projetos que supõe a articulação entre as 
unidades de proteção social. 
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Ela é conjunto de ações que disponibilizam acesso à serviços, programas com 
articulação entre as unidades públicas. 

É uma rede de serviços que disponibilizam à população acerca das suas 
necessidades sociais e direitos. 

É um espaço público que oferece benefícios através dos serviços prestados pelos 
programas, projetos visando uma maior articulação para os atendimento aos 
usuários afim de promover a proteção social dos mesmos. 

A rede socioassistencial se refere à articulação de um conjunto de serviços 
ofertados aos usuários, que envolve a intersetorialidade de diversas políticas 
públicas. 

Rede de proteção social para a inserção dos usuários. Ela articula diferentes 
políticas contidas na seguridade social. 

É a rede que agrega vários tipos de atendimentos ofertados pelas diferente 
políticas públicas no município. 

Rede de apoio ao cidadão, com serviços na área assistencial, saúde, educação, 
etc, isto é compreendendo o sujeito como um todo. 

                                                          Fonte: elaboração própria 

De maneira geral, podemos avaliar diante das respostas do quadro 6, 

que grande parte dos respondentes cita, de alguma maneira, elementos que 

constituem no processo de articulação e trabalho com a rede socioassistencial, 

o que aponta que possuem algum conhecimento sobre esse tema. Ainda que 

algumas respostas destoem totalmente do que foi questionado, percebemos 

que para alguns respondentes seria somente necessário se aproximar um 

pouco mais da temática para desenvolver melhor uma análise sobre o tema, e 

para outros, as análises apontadas se mostram bastante pertinentes, o que 

indica real propriedade ao abordar o tema.  

Ainda nesse percurso de conhecimento da rede, questionamos aos 

respondentes se achavam importante ter o conhecimento sobre a temática 

para atuação profissional nos municípios. Nessa pergunta, por unanimidade, foi 

apontado positivamente que essa compreensão é essencial. 

Por fim, solicitamos que a afirmação anterior fosse justificada, a fim de 

nos aproximarmos da opinião detalhada dos respondentes em relação à 

importância de percepção da rede para o trabalho profissional. Entre os 

participantes, 6% não responderam através de justificativa, e dentre os 96% 
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que opinaram obtivemos as seguintes justificativas como podemos 

acompanhar no quadro 7 a seguir.  

Quadro 7 – Importância do conhecimento da rede do município onde trabalha para atuação 

profissional 

Justificativas 

Se está inserido em um campo, deve buscar saber todos os serviços e programas 
que existem no município. 

Pra melhor atender nossos usuários. 

Sim! Através do conhecimento da rede, podemos fazer nossos encaminhamentos. 

Por que é primordial para a atuação dele. 

Saber para onde ou para quem encaminhar seu usuário. 

Cabe ao profissional conhecer a rede para ter melhor articulação com a 
necessidade de cada usuário. Sem conhecimento, sem solução. 

Para ter um maior acolhimento em seu trabalho. 

Por que ele vai saber direcionar o usuário ao local certo, e falar com exatidão os 
serviços e políticas públicas que o município oferece. 

Muito importante, pois o Assistente Social precisa conhecer a rede para o 
andamento de seus encaminhamentos para suprir as demandas oferecidas pelos 
usuários. 

Para o mesmo entender quais políticas públicas e rede socioassistencial existe no 
município para fazer encaminhamentos dos usuários dos mesmos. 

Para saber onde ele pode encaminhar o usuário que ele atende. É importante ele 
saber o que funciona naquela determinada instituição e o que ela oferece. 

É importante para que o profissional tenha um olhar amplo e atento a todas as 
necessidades de seu usuário, garantindo seus direitos em áreas mais abrangentes, 
e não somente ao que foi procurar. 

Só assim conseguirá desenvolver um trabalho multidisciplinar, contínuo e completo 
para com os usuários. 

Para a área de Serviço Social sempre ocupar o seu espaço profissional, manter-se 
atualizado na realidade social dos usuários em todos os aspectos dos seus 
determinantes sociais, suas demandas. 
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Acho importante, pois para desempenhar um bom trabalho é necessário que o 
profissional tenha acesso e conhecimento sobre a rede no município. 

Pois no campo de trabalho, principalmente na área do Serviço Social muitas 
demandas não são o objeto institucional, o qual o usuário está sendo atendido em 
suas demandas. 

Quanto mais visibilidade das redes e programas maior eficiência e eficácia aos 
atendimentos ao usuários. 

É necessário que o profissional de Serviço Social conheça a rede socioassistencial 
do município onde trabalha para melhor atender às múltiplas demandas dos seus 
usuários. 

Por que se não conhecer, o trabalho profissional se torna fragmentado. 

Fonte: elaboração própria 

Diante das declarações dos respondentes no quadro acima, podemos 

avaliar que todos tem convicção da importância do conhecimento da rede para 

atuação em âmbito municipal. Alguns respondentes apontaram mais elementos 

que outros em suas colocações, evidentemente por terem mais domínio do 

tema como evidenciamos em algumas análises anteriores. Todavia, dentre as 

justificativas, salientamos as afirmações que apontam para a relevância do 

conhecimento da rede com o intuito de melhor atender o usuário e sua 

demanda, sabendo para qual instituição, programa ou projeto direcioná-lo e por 

que encaminhar essa demanda, da qual está intervindo; realizar um trabalho 

multidisciplinar, com a participação de outros profissionais no atendimento; 

para trazer visibilidade e relevância para atuação desse profissional, já que em 

diversos campos de atuação o profissional muitas vezes passa por mero 

executor de rotinas burocráticas e rotineiras e/ou tornar sua prática 

fragmentada por falta desse arcabouço.Assim como aponta Santos (2016) a 

articulação conjunta entre Assistente Social e a rede de atendimento consiste 

numa alternativa que fomenta a efetivação e, consequentemente, a garantia de 

direitos do público-alvo que esse profissional atende. 

 



54 
 

2.1.1 Apontamentos sobre rede socioassistencial para a formação 

profissional 

Em suma, fazendo um balanço sobre os resultados da pesquisa, 

compreendemos que alguns pontos inerentes à formação profissional ofertada 

pelo curso podem ser revistos e aprimorados. 

O primeiro ponto que ressaltamos diz respeito ao conhecimento da rede 

socioassistencial pelos alunos em formação, quesito onde percebemos a 

existência de uma lacuna em relação à disseminação do tema no percurso 

acadêmico, visto que a pesquisa obteve como resultado que o contato com o 

tema existe, porém ainda se mostra insuficiente na visão dos futuros 

profissionais. Atrelado a isso, levantamos como hipótese que a abordagem 

sobre rede pode estar mais associada à experiência no campo de Estágio, que 

permite, além da experiência na área estagiada, o contato com outras áreas, 

proporcionando-os o conhecimento sobre grande parte da rede 

socioassistencial, como também sobre outras instituições. Todavia, se tais 

abordagens são deixadas mais para o estágio supervisionado, a formação 

pode se tornar limitada, sendo necessário a adoção de meios que revertam 

esse quadro, no contexto da formação acadêmica, como traremos na análise e 

proposta seguinte. 

O segundo ponto trata da incorporação de debates onde o foco esteja 

voltado para as particularidades das diversas áreas de atuação do Assistente 

Social e, por conseguinte, das especificidades das políticas sociais. 

Percebemos que o ensino e formação em Serviço Social se restringe a 

proporcionar um amplo conhecimento sobre a realidade social, análise de 

conjuntura e leitura crítica da dinâmica societária, tornado muitas vezes essa 

leitura, que é de suma importância, como dominante no processo de formação.  

Propomos que atrelada a essa vertente essencial para a formação, 

também seja explorada uma postura de ensino mais generalista, que tanto 

proporcione o amplo conhecimento sobre a realidade social, quanto o 

conhecimento sobre as políticas sociais existentes, suas legislações, e as 

particularidades dos espaços ocupacionais.  



55 
 

Desta forma, apontamos como sugestão para que a ideia se materialize, 

a absorção de debate tanto sobre rede, como sobre outras políticas, temas 

através de disciplinas optativas/eletivas ou até de maneira mais detalhada nas 

disciplinas do núcleo de formação profissional,fazendo com que a articulação 

teórico-prática consiga ser melhor contextualizada e implementada, através de 

atividades práticas e dinâmicas que instiguem os alunos a pensarem possíveis 

intervenções e a trocarem seus conhecimentos sobre esses componentes. 

Insta salientarmos a relevância de se conhecer a rede socioassistencial, 

especialmente para atuação profissional. Através da articulação do conjunto de 

relações sociais entre população, serviços, programas, benefícios e projetos 

sociais é possível colaborar como aponta Garajau (2013) para efetivação de 

estratégias de ação, obtendo conhecimentos e informações em relação à rede 

de serviços disponíveis (podendo ser serviços públicos, não governamentais, 

oriundos de associações, movimentos sociais, e até mesmo o mercado), para 

assim delimitar quem são os envolvidos na busca de soluções integradas a 

suas demandas. 

Pretendemos assim, contribuir para a formação em Serviço Social que 

necessita, frequentemente, de pesquisas e intervenções sobre a realidade 

social para desenvolver o perfil profissional e, consequentemente, evoluir os 

envolvidos enquanto cidadãos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo sobre a formação profissional permitiu a compreensão do 

processo de formação adotado pela graduação em Serviço Social, 

especialmente pelo curso de Serviço Social da Universidade Federal 

Fluminense – Campos dos Goytacazes – RJ, da realidade vivenciada pelos 

alunos que estão no percurso acadêmico de formação profissional e sobre sua 

compreensão sobre o tema rede socioassistencial, proporcionando o contato 

com experiências e opiniões, a ampliação de conhecimentos, a presença de 

limitações e a possibilidade de visualização de melhorias. 

Buscamos nos aproximar da vivência desses alunos em formação e sua 

relação com o tema, trazendo, a partir de suas considerações, propostas para 

enriquecer o processo de formação e de futura atuação profissional. Dentre as 

abordagens trazidas pelos graduandos, destacamos como mais importante 

dentre todas as contribuições fornecidas, à apreensão e abordagem de 

temáticas em disciplinas, com mais riqueza de detalhes e aplicação de 

atividades práticas como ponto central a ser aprimorado no percurso 

acadêmico, tanto em relação à rede sociassistencial como em outras propostas 

de debate. Julgamos, assim como os respondentes da pesquisa que essa 

alternativa abre mais possibilidades para apreensão da lógica presente na 

dinâmica teoria e prática, preparando de forma satisfatória os alunos para a 

atuação profissional. 

Analisamos que tais apontamentos indicados pelos respondentes são 

relevantes par serem aplicados ao trajeto de formação profissional em Serviço 

Social, por serem mecanismos que contribuíram para a formação e, 

consequentemente para a futura atuação profissional, que contará com 

profissionais mais seguros e capacitados perante às demanda inerentes à 

profissão. 

No decorrer desse trabalho, evidenciamos que alguns aspectos 

impedem o bom desenvolvimento de uma formação profissional, sendo 

necessário conhecer de perto quais são esses fatores para que os docentes e 



57 
 

discentes procurem superar estas barreiras impostas para a formação, 

adotando medidas que as revertam. 

A partir desse processo de análise, foi possível tanto se aproximar e 

entender a trajetória acadêmica dos alunos da UFF Campos, quais medidas 

podem ser adotadas para aperfeiçoar esse percurso, quanto identificar o nível 

de conhecimento e o grau de relevância do tema rede socioassistencial para 

esses futuros profissionais. 

Ponderamos que o ganho de realmente entender o que é o Serviço 

Social, os objetivos profissionais e os grandes desenvolvimentos sociais que a 

profissão pode proporcionar, além do conhecimento sobre as múltiplas áreas 

de atuação e a importância de cada uma delas é indispensável para uma 

prática coerente e comprometida. Assim como expõe Fávaro (2010, p. 142), “é 

necessário e urgente, numa dimensão de trabalho articulada com a rede e com 

a ação política, ou que seja, sua provocadora, na direção da afirmação e 

garantia de direitos”. 

Esperamos, através desse trabalho, instigar e fortalecer o processo de 

formação profissional, indicando esse processo dinâmico e apenas não limitado 

a uma sala de aula nem restrito apenas a teorias, mas capaz de resultar na 

produção de novos conhecimentos capazes de enriquecer os integrantes desse 

processo de formação, orientando seu futuro exercício profissional. 
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APÊNDICE A – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIDO 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL. 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS. 

Termo de Consentimento e Livre Esclarecido  

Título do Estudo: Formação profissional em Serviço Social e rede 

sociassistencial: Perspectiva sob o olhar dos graduandos da UFF Campos. 

Pesquisadores: Estudante do curso de Curso de Pós-graduação em Serviço 

Social Contemporâneo: Questão Social e Planejamento e Gestão de Políticas 

Sociais Daniela Carvalho de Souza Santos orientada pelo prof. Dr. Valter 

Martins. 

Natureza da Pesquisa: Formação profissional em Serviço Social e rede 

socioassistencial: Perspectiva sob o olhar dos graduandos da UFF Campos é o 

assunto que será abordado neste Trabalho de Conclusão de Curso. O 

interesse pelo tema surgiu diante do desejo de dar continuidade ao processo 

iniciado no período de graduação em Serviço Social Universidade Federal 

Fluminense – Campos dos Goytacazes, que propiciou o desenvolvimento do 

Trabalho Conclusão do Curso intitulado “Mapeamento da políticas públicas é 

competência do Assistente Social no Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro – Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional (CRAAI – 

Campos dos Goytacazes)?”, cujo intuito foi conhecer e caracterizar o 

funcionamento da rede de atendimento à população do município direcionada 

ao segmento infanto-juvenil, e dinamizar o trabalho da equipe técnica, 

sobretudo dos assistentes sociais no Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, através da criação de um banco de dados que esteja ao alcance da 

equipe técnica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CRAAI- 

Campos dos Goytacazes) e as Promotorias de Justiça que, por sua vez, 

requisitam ações e encaminhamentos de equipamentos específicos deste 

segmento. Dessa proposta, foi extraída a ideia da pesquisa em questão, que 

consiste em explorar o processo de formação profissional em Serviço Social, 

fazendo uma interface com a temática sobre rede socioassistencial, focalizando 

nossa investigação no graduando de Serviço Social, para assim se aproximar 

da vivência desses alunos com esse tema, como o mesmos estão sendo 

apreendido pelos citados, e assim contribuir para sua formação como futuro 

profissional.  

Participantes da pesquisa: Para participar da pesquisa é necessário ser 

aluno do curso de graduação em Serviço Social, e estar cursando entre o 7º ao 

10º período. 
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Envolvimento na pesquisa: Ao participar dessa pesquisa você responderá 

um questionário voltado a conhecer suas experiências e opiniões sobre tal 

tema.  

Confidencialidade: Todas as informações coletadas nessa pesquisa são 

estritamente confidenciais. A pesquisa é totalmente anônima, sem a 

necessidade de se identificar em nenhum momento. 

Benefícios: Ao participar da pesquisa você estará contribuindo para a 

produção de conhecimento sobre o tema e posteriormente terá acesso ao 

produto final do mesmo através do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos seu consentimento de forma livre e 

esclarecida para participar dessa pesquisa ao assinalar uma das opções 

abaixo.  

[   ] SIM. Tendo em vista o itens acima apresentados, eu, de forma livre e 

esclarecida, manifesto meu interesse em participar da pesquisa. 

 

[   ] NÃO. Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e 

esclarecida manifesto minha decisão de não participar da pesquisa.  
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

Pesquisa sobre Formação Profissional em Serviço Social e Rede 

Socioassistencial 

Olá alunos do 7º ao 10º período do curso de Graduação em Serviço Social da 

UFF Campos, tudo bem? Me Chamo Daniela Carvalho, sou aluna do Curso de 

Pós-graduação em Serviço Social Contemporâneo: Questão Social e 

Planejamento e Gestão de Políticas Sociais da UFF Campos, onde estou 

desenvolvendo um trabalho monográfico, cuja pesquisa gira em torno do tema 

Formação profissional em Serviço Social e rede socioassistencial. Gostaria de 

conhecer as experiências e opiniões de vocês sobre tal tema. Desde já 

agradeço a colaboração! 

1. No período de graduação você teve contato com o tema rede 

socioassistencial? 

[   ]  Sim   [   ] Não 

2. Em caso positivo, em qual contexto você teve contato com discussões que 

abordem esse tema? 

 

Em disciplina(s)?  [   ] sim  [  ] não  

 

Se sim, em qual (is) disciplinas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

No campo de estágio supervisionado? [   ] sim   [   ] não 

 

Outros. Qual(is)? 

_______________________________________________________________ 

 

3. Em sua opinião, a formação acadêmica adquirida até aqui é suficiente sobre 

rede socioassistencial? 

[   ] sim [   ] não 

Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Você considera o conhecimento sobre rede socioassistencial como 

importante para a formação acadêmica e do futuro profissional em Serviço 

Social?  
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[   ] sim [   ] não 

Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Qual seu nível de satisfação em relação à formação acadêmica 

oferecida pelo curso de Serviço Social da UFF Campos? (Numa escala de 1 a 

10, sendo 1 a 4 ruim; 5 a 7 bom; 8 a 10 ótimo). 

[   ] Ruim   [  ] Bom  [  ] Ótimo 

 

6. Em sua opinião, existe algo no percurso de formação acadêmica em 

Serviço Social na UFF Campos que pode ser aperfeiçoado? Em caso 

positivo, o que seria?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Em quais políticas públicas você teve mais contato sobre o debate em 

torno da rede socioassistencial? 

 

[   ] Saúde 

[   ] Assistência Social 

[   ]Previdência Social 

[   ] Educação 

[   ] Segurança Pública 

[  ] Medidas Socioeducativas  

[  ] Outros. Qual (is)? 

______________________________________________________ 

 

8. Qual a sua compreensão sobre rede socioassistencial? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Você julga importante que um profissional de Serviço Social conheça a 

rede de socioassistencial do município aonde trabalha? 

 

[  ] sim  [  ] não 

Justifique sua resposta  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 


