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Resumo: 

Este trabalho é um recorte de uma tese de doutorado vinculada ao eixo de avaliação curricular 

do doutorado em Educação da Universidade Federal do Ceará, cujo objetivo consiste em 

compreender os referenciais epistemológicos e teórico-práticos presentes projeto nacional de 

formação profissional dos assistentes sociais e sua efetivação no desenvolvimento curricular dos 

cursos, com foco no pensar e fazer pedagógico dos docentes. A problemática da investigação 

centra-se na relação não dialetizada entre o pensar e o fazer pedagógico dos docentes dos cursos 

de Serviço Social o que tem ocasionado uma dissociação entre teoria e prática, racionalidade 

dialética e racionalidade técnica, nos cursos de Serviço Social. No sentido de compreender as 

dimensões ideológicas e técnico-pedagógicas presentes no desenvolvimento curricular numa 

perspectiva avaliativa, fundamentado nas idéias de Iamamoto (1994, 2009), Netto (2004) e 

Boschetti (2004), e de autores que tratam da avaliação curricular e da prática docente: Sacristán 

(2000), Nóvoa (1992), Imbernón (2009), Saul (1998). Procurando responder aos objetivos da 

pesquisa, escolhemos como referencial metodológico a pesquisa qualitativa, empenhando-nos 

em estabelecer uma visão multidimensional da realidade pesquisada, investigando os ambientes 

de sua efetivação, o estudo dos contextos e as questões problemáticas da situação em análise 

(BOGDAN e BIKLEN:1994). Optamos pelo estudo de casos múltiplos na busca de 

compreender a complexidade do fenômeno social estudado, pela possibilidade de replicação 

direta e pela contundência das conclusões analíticas. Vale ressaltar, que os princípios da 

avaliação emancipatória proposta por SAUL (1988), principalmente no que se refere aos seus 

pressupostos: avaliação democrática, crítica institucional, criação coletiva e pesquisa 

participante foram adotados como referencial para o desenvolvimento da metodologia proposta. 

Para a realização da pesquisa exploratória, utilizamos como técnica de coleta e análise dos 

dados a entrevista aprofundada com os docentes fundamentada na metodologia do Discurso do 

Sujeito Coletivo, a qual possibilita descrever e interpretar o que pensam os sujeitos sobre uma 



dada realidade caracterizada como “manifestação lingüística de um posicionamento diante de 

um dado tema, composto por uma idéia central e seus respectivos conteúdos e argumentos.” 

(Lefevre e Lefevre: 2005: p. 13). Considerando o que tais autores conceituam como sujeito 

coletivo, tivemos o cuidado de não fazer a soma dos discursos e sim analisar que cada opinião 

ou pensamento discursado os quais se caracterizam como metadiscurso teóricointerpretativo do 

pesquisador. Através de uma incursão inicial no campo, observamos que o currículo de Serviço 

Social orienta-se explicitamente pela matriz teórica marxista, embora a prática docente ainda 

esteja permeada de uma racionalidade instrumental e de muitos professores optem por 

perspectivas diferenciadas à teoria crítica, o que nos remete a complexidade no campo 

epistemológico e instrumental da formação profissional dos assistentes sociais. Consideramos 

que a relevância e pertinência desta investigação se consolida pela contribuição acadêmico-

pedagógica que uma pesquisa desta natureza tem para subsidiar reflexões acerca do currículo, 

formação profissional e prática docente em tempos de confronto entre o projeto ético-político 

defendido pelo Serviço Social e o projeto societário neoliberal e globalizante em curso. 
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1. Introdução 

Este texto apresenta a experiência de uma pesquisa exploratória, que foi uma ação aproximativa 

com o campo de investigação de uma tese de Doutorado, na área de avaliação curricular, sobre a 

formação profissional nos cursos de graduação em Serviço Social, focado no pensar e no fazer 

pedagógico dos docentes.  

O nosso objetivo central foi vivenciarmos a metodologia de coleta de dados proposta no 

trabalho de tese referenciado, o Discurso do Sujeito Coletivo, possibilitando uma testagem 

dessa metodologia na perspectiva do objeto da investigação subsidiando a tomada de decisões 

sobre sua adequação ou não à natureza dos dados a serem coletados na investigação maior.  

 O foco teórico deste estudo centrou-se na identificação da fundamentação epistemológica e 

ideopolítica do currículo dos cursos de Serviço Social, procurando descrever e interpretar o que 

pensam os professores dos referidos cursos, considerados informantes chaves da investigação. 

Efetivamos uma pesquisa de natureza qualitativa, aplicando a técnica do Discurso do Sujeito 

coletivo na perspectiva de Lefevre e Lefevre (2005). Essa técnica, que foi a escolhida no projeto 

de tese referenciado, nos permitiu descrever e interpretar o que pensam os sujeitos da pesquisa 

sobre os fundamentos formação profissional desenvolvido nos cursos de Serviço Social e sua 

contribuição na organização e desenvolvimento de seus currículos. 

 



2. Dados de Contexto 

Numa análise histórica, faz-se necessário mencionar que, no Brasil, a regulamentação do 

Currículo Mínimo para os cursos de Serviço Social, ocorreu em 1982, a partir de uma proposta 

discutida desde o ano de 1979. Essa nova proposta curricular, representou, juntamente com o 

Código de Ética Profissional do Assistente Social aprovado em 1986, uma profunda renovação 

da formação profissional na área, caracterizada como Movimento de Reconceituação do Serviço 

Social, que objetivava principalmente romper com as teorias importadas das escolas americana 

e européia e a supressão do conservadorismo de ideias, caracterizado nos referidos cursos, por 

práticas assistencialistas e individualizantes referentes a questão social.  

Pode-se afirmar que o Movimento de Reconceituação do Serviço Social, não rompeu de forma 

definitiva com o conservadorismo de idéias e práticas, mas instituiu o pluralismo no Serviço 

Social26 (NETTO, 1991; IAMAMOTO, 1994), caracterizado pela adoção de diferentes 

perspectivas teóricas: neotomismo, positivismo, funcionalismo, fenomenologia e marxismo, o 

que trouxe para a profissão de Serviço Social propostas de diferentes práticas de intervenção na 

realidade social que se incorporam aos currículos de formação em nível de graduação.   

Nas muitas redefinições ocorridas no âmbito da formação profissional do assistente social no 

Brasil, pode-se identificar que as revisões curriculares ocorridas de 1979 a 1982, aproximaram a 

formação do assistente social com o contexto brasileiro, em um momento de redemocratização e 

ascensão das lutas dos trabalhadores em diferentes áreas. Acrescente-se a esse dado, a escolha 

política feita pelos professores em defesa dos direitos das classes populares por parte dos 

intelectuais e a vinculação teórica e ideológica com a teoria social de Marx, reconfigurando a 

função social da profissão, em termos do significado político de seu trabalho, no contexto das 

relações sociais.  

A partir dessas redefinições, ocorreu um entendimento sobre a formação profissional do 

assistente social no Brasil que se fundamentou em dois pressupostos básicos: 1. A formação 

profissional deveria articular-se às problemáticas vivenciadas no ensino superior brasileiro e; 2. 

A formação profissional do assistente social deveria manter uma relação com a prática social, 

tendo como referência fundamental a realidade. (CARVALHO, 1984). 

Portanto, o currículo mínimo do curso de graduação em Serviço Social, instituído a partir de 

1982, definiu uma nova direção social para esse curso, que se tornou hegemônica no seio 

                                                           
26 O Movimento de Reconceituação do Serviço Social foi composto de três vertentes amparadas em 
diferentes paradigmas: 1. A Modernização do Conservadorismo, fundamentada no neotomismo, 
positivismo e funcionalismo; 2. A Reatualização do Conservadorismo, subsidiada pelo retorno ao 
psicologismo e a tentativa de aproximação com a fenomenologia e 3. A Intenção de Ruptura, subsidiada 
inicialmente no marxismo estruturalista de Althusser e, posteriormente, nas concepções marxianas e 
gramcianas (NETTO, 1991). 



acadêmico-profissional e se consolidou com a elaboração das Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Serviço Social, discutida coletivamente e aprovada pela categoria27 e enviada ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE); o documento aprovado por esse Conselho definiu 

princípios e conteúdos, diferentes daqueles discutidos pela categoria profissional de Serviço 

Social, em seus fóruns, e segundo suas entidades representativas, esse documento modificou 

qualitativamente a definição do perfil profissional do assistente social delineada, e esvaziando o 

sentido dado a formação profissional em nível superior atendendo a lógica de mercado28. 

A promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais em 2001foi recebida com restrições pelos 

profissionais que faziam os cursos de Serviço Social, iniciando-se uma luta política pelos 

profissionais da área de contraposição as “diretrizes do MEC” e, pelo reconhecimento e adoção 

pelos cursos, das Diretrizes Curriculares da ABEPSS. Essa luta tem sido fortalecida pela 

articulação internacional da ABEPSS com a Asociación Latinoamericana de Enseñanza e 

Investigación en Trabajo Social (ALAEITS), que tem uma aproximação com Unidades de 

Ensino da Comunidade Européia. Essa ação é orientada por uma intencionalidade, fundada em 

um consenso nacional e internacional, que afirmou valores, princípios e habilidades 

concernentes a um projeto de formação profissional para os assistentes sociais, colidente com a 

lógica mercantil e empresarial instituída na ‘Universidade Operacional’ ou de ‘Resultados e 

Serviços’ (CHAUÍ, 1995). 

Na atualidade, torna-se claro o confronto entre o projeto ético-político defendido pelos 

profissionais do Serviço Social, que se desenha a partir de um projeto nacional de formação 

profissional, e o projeto societário em curso no país, que realiza um movimento de ajuste e 

reforma do ensino superior afirmando a expansão do privatismo, a não preocupação com a 

relação desarticulada entre o ensino, pesquisa e extensão, a superação do caráter universalista da 

formação pela especialização, a subordinação dos objetivos universitários às demandas de 

mercado, a redução do grau de autonomia pensada no sentido restrito de autonomia financeira, 

as dificuldades para o exercício da autonomia docente e a presença de um estado avaliativo, 

justificado pela necessidade de racionalização dos recursos, dentre outros aspectos. (NETTO, 

2004).  

Esse contexto traz implicações diretas para a formação do assistente social no atual contexto, 

tendo em vista a fragmentação e pulverização dos projetos formativos dos cursos de graduação, 

                                                           
27 Dados divulgados pela ABEPSS registram que entre 1994 e 1996, foi realizado sob a coordenação desta 
entidade, aproximadamente 200 oficinas locais, 25 oficinas regionais e 02 oficinas nacionais para 
discutir/elaborar a nova proposta curricular. 
28 As mais importantes modificações apontadas referem-se à formação aligeirada em cursos de três anos 
pois muitas unidades de ensino estão estabelecendo como carga horária 2700 horas, incluindo nestas as 
horas de estágio e a supressão dos conteúdos de matérias e disciplinas pela indicação sucinta dos tópicos 
que devem estruturar os projetos pedagógicos dos cursos. (BOSCHETTI, 2004). 



agravados por sua expansão em instituições privadas e uma oferta indiscriminada de cursos de 

graduação à distância nas instituições públicas (BOSCHETTI, 2000). Em relação às práticas 

docentes, as implicações referem-se, em alguns casos, às exigências do produtivismo e da 

mercantilização do saber, presentes no mundo globalizado. 

Para BOSCHETTI (2004a) a expansão dos cursos de graduação à distância, pode estar 

relacionada, sobremaneira, ao cumprimento do compromisso de aumento dos índices de 

matrículas no ensino superior brasileiro, acordados entre o Ministério da Educação e os 

organismos internacionais, como condição de financiamento externo da educação no país e, 

segundo a autora supramencionada, tem elevado a prática da mercantilização do conhecimento, 

iniciada pela oferta indiscriminada dos cursos privados.  

Os cursos na modalidade EAD, estão vinculados à utilização de novas tecnologias da 

informação e da comunicação no ensino superior, com acesso a plataformas de softwares livres, 

propondo-se a romper com fronteiras geográficas e temporais, oportunizando o acesso ao ensino 

superior, mas podem também estar contribuindo para uma mítica de que a comunicação virtual 

é avançada e a educação presencial é conservadora.  

No dizer das entidades representativas da categoria29, o ensino à distância demarca uma 

predominância da mercantilização da educação e “tem profunda implicação na elaboração dos 

projetos pedagógicos e na implementação dos currículos dos Cursos de Serviço Social no 

Brasil” (BOSCHETTI, 2004, p.23).  

Na opinião da autora mencionada, o ensino a distância na graduação, simplifica o processo 

formativo, pois em sua maioria utiliza a carga horária mínima proposta nas Diretrizes 

Curriculares do MEC, comprometendo o aprofundamento teórico, a medida com que há uma 

ênfase na utilização de apostilas, e não se utilizam dos textos originais de autores, e além de 

destituir a proposta nacional de formação profissional, construída coletivamente, as diretrizes 

propostas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), que 

explicitou que a formação profissional do assistente social, deve fundamentar-se na teoria crítica 

marxista.  

A discussão sobre a formação profissional do assistente social, nos termos que está colocado no 

Brasil, tem provocado o interesse por estudos científicos que problematizem e auxiliem na 

compreensão da natureza dessa formação e sua operacionalização, não mais se utilizando de 

práticas assistencialistas, e sim de práticas sociais politizadas que promovam o bem estar e o 

desenvolvimento da cidadania do homem “assistido”, para utilizarmos uma expressão comum 

que qualifique o objeto de ação do assistente social. 

                                                           
29 Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 
Social (ABEPSS).  



Essa visão sobre a formação do assistente social no Brasil situa o objetivo central desta pesquisa 

exploratória, e nos aproxima da investigação maior, já referida, auxiliando na compreensão das 

etapas propostas para a testagem metodológica, efetivada nesta experiência. 

 

3. Caracterização dos Sujeitos Participantes da Pesquisa Exploratória 

Escolhemos como sujeitos da pesquisa exploratória, duas professoras: uma do curso de serviço 

social da Universidade Estadual do Ceará (UECE), com mais experiência na docência e ampla 

participação nos fóruns de discussão coletiva do currículo de Serviço Social, e uma da 

Faculdade Cearense (FAC), com pouco tempo de docência, iniciando sua participação nessas 

discussões. A escolha por dois sujeitos justifica-se pela opção “em deixar poucas pessoas, bem 

selecionadas, discursarem em profundidade sobre o tema pesquisado” (LEFEVRE e LEFEVRE, 

2005, p. 17).  

A escolha dos sujeitos teve como princípios básicos: a diferenciação de perfis a fim de perceber 

o que pensam esses dois sujeitos coletivos que tiveram trajetórias formativas em tempos 

históricos diferentes, a participação em cursos de naturezas distintas: particular e público e o 

tempo de experiência na docência universitária.  

A fim de preservar o sigilo quanto à identificação das professoras, expusemos dados de perfil, 

de uma maneira mais genérica, particularizando aqueles que nos permitam situar seus processos 

formativos, suas inserções na docência e no trabalho profissional e ainda, sua participação nas 

discussões a formação profissional nos cursos de Serviço Social. 

O perfil dos sujeitos coletivos pesquisados encontra-se definido na figura abaixo: 

 

Figura 1- Perfil dos sujeitos pesquisados 

 
Fonte: As pesquisadoras. Julho /2011. 

 

 

• Professora mestra em Serviço Social, graduou-se em 1969,
atua na IES pública com tempo de docência superior a 20
anos, é aposentada por trabalhar como assistente social em
empresa privada, participa desde 1982 até 2009 das
discussões sobre a formação profissional e currículo em
Serviço Social. Foi da diretoria da ABEPSS, de 1987 a 1995.
Participou em 1994 de uma pesquisa nacional: Formação
Profissional do Assistente Social Brasileiro Pós novo
curriculum: avanços e desafios.

Sujeito 
Coletivo 

1

• Professora mestra em Políticas Sociais e Sociedade,
graduou-se em 2000. Foi bolsista do Programa Especial
de Treinamento – PET, atua em IES privada, com tempo
de docência de 01 ano, atuou como assistente social na
área de família e assistência social na Prefeitura de
Fortaleza, onde atualmente faz assessoria técnica na
Secretaria Municipal de Assistência Social e exerce
também a atividade de assessora parlamentar., na área
de gênero e pobreza.

Sujeito 
Coletivo 

2



 

 

 

4. O Percurso da Aplicação da Metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo 

Para captar os discursos coletivos dos sujeitos, sobre os fundamentos epistemológicos e 

político-ideológicos do currículo dos cursos de serviço social envolvidos na pesquisa 

exploratória, propusemos momentos, dentre os quais três deles referiam-se mais diretamente a 

coleta de dados: 1) Definição do instrumental de investigação, 2) Seleção dos sujeitos da 

pesquisa exploratória e 3) Realização da entrevista.  

A realização da entrevista efetivou-se no local de trabalho das professoras e teve em média a 

duração de 40 minutos de depoimento livre, com poucas intervenções da pesquisadora. Os 

depoimentos foram gravados e posteriormente transcritos na íntegra, a fim de compor um 

material sistematizado para a análise dos discursos.  

Para a compreensão dos dados dos depoimentos dos sujeitos coletivos, fizemos uma análise que 

contemplou uma explicação sociológica, antropológica, ética, política e pedagógica, entendendo 

o depoimento discursivo como: “manifestação linguística de um posicionamento diante de um 

dado tema, composto por uma ideia central e seus respectivos conteúdos e argumentos.” 

(Lefevre e Lefevre: 2005: p. 13). Nessa pesquisa, a denominação de Discursos do Sujeito 

Coletivo deve ser compreendida como um construto individualizado, mas socialmente 

construído.  

A metodologia de análise dos dados se configura em quatro momentos, a saber: 1) Seleção do 

material verbal de cada depoimento, 2) Sistematização do material em ideias centrais, 

3)Definição das Ancoragens e 4) Sistematização do discurso dos sujeitos coletivos propriamente 

ditos.  

Na etapa da seleção do material verbal de cada depoimento, procuramos trechos que evidenciam 

bem melhor o seu conteúdo, considerando o que Lefevre e Lefevre (2005) conceituam como 

sujeito coletivo; tivemos o cuidado de não fazer a soma dos discursos e sim analisar cada 

opinião ou pensamento discursado, caracterizando um metadiscurso teórico\interpretativo do 

pesquisador, considerando que: 

“O pensamento coletivo aparece, então, sob uma forma discursiva, mas que o esvazia 

como categoria empírica, uma vez que pela via metadiscursiva, ele não é mais um 

discurso da realidade e sim um conjunto de respostas ou extratos de respostas 

discursivas individuais justapostas que sob a forma de ilustrações, se articulam a um 

discurso teórico, gerado fora do espaço dos depoimentos, como um discurso sobre a 

realidade.” (Lefevre e Lefevre: 2005: p. 15). 



 

Para a sistematização do material em Ideias Centrais, buscamos atentar para o significado e os 

sentidos presentes nos depoimentos de cada resposta e também no conjunto de respostas dos 

sujeitos investigados, que apresentassem sentido semelhante ou complementar. Essa etapa nos 

permitiu organizar os discursos pensando no momento seguinte. 

A definição de Ancoragens observou as possibilidades em “sintetizar as ideologias, os valores, 

as crenças, presentes no material verbal das respostas individuais ou agrupadas, sob a forma de 

afirmações genéricas, destinadas a enquadrar situações particulares” (Lefevre e Lefevre: 2005: 

p. 22).  

 

5. Descrição e Análise dos Depoimentos Discursivos Propriamente Ditos 

O momento de descrição e análise do Discurso dos Sujeitos Coletivos (DSCs) exigiu-nos 

empreender a todo o momento um raciocínio discursivo, onde a categorização correspondeu, 

nesta proposta de pesquisa, à definição de ideias centrais (ICs) e de ancoragens (ACS) foram 

revelando diversas opiniões e significados sobre o foco investigativo, uma vez que processados 

discursivamente e não sob a forma de categorias.   

Optamos por apresentar os discursos, não por referência às perguntas, tendo em vista que os 

sujeitos discorreram mais livremente sobre o tema: o que pensam sobre o currículo dos cursos 

de Serviço Social e englobando outras questões.. Apresentamos então na tabela abaixo, uma 

seleção de ideias centrais e sua relação com os discursos dos sujeitos, apresentando o conteúdo 

das respostas individuais, num exercício aproximativo e inspirado com a metodologia escolhida. 

Tabela 1- Análise dos DSCs 

IDÉIAS CENTRAIS DISCURSOS 

Fragilidade da Formação 

Profissional 

SC 1- “Refletindo sobre o currículo de 82, 93 e o atual, agente 
vai perdendo aquelas disciplinas que preparavam as pessoas a 
trabalhar com pessoas. A profissão numa perspectiva maior está 
perdendo o nível de formação, a capacitação dos nossos 
profissionais, ela não está mais formando. A situação da 
formação profissional é muito preocupante”. 
SC 2- “Eu sinto falta, dessa atualização da realidade brasileira a 
partir dos anos 2000 até os dias atuais. Eu acho também, em 
relação ao nosso projeto ético político, da nossa profissão que 
agente precisa de uma materialização desse projeto, então agente 
busca várias formas a partir dos princípios que estão no código 
de ética e tudo, mas ainda fica ainda há uma coisa muito 
abrangente, pouco palpável”. 
 

Pouca Ênfase na 

Dimensão Interventiva 

SC 1- “A dimensão interventiva está pobre demais. A partir de 
uma reflexão sobre a prática, devíamos ensinar mesmo a fazer 
uma entrevista, um relatório, todas aquelas formas que agente 
trabalha de intervenção”. 



da profissão SC 2- “Só que a nossa profissão tem um caráter específico, 
porque ela é interventiva, então assim não dá pra você ficar 
meramente nessas questões maiores, sem fazer um link”. 
 

Despreparo para o 

trabalho profissional 

SC 1- “Eu acho que esse currículo atual ele não é de se jogar 
fora não, ele tem muita coisa importante, tem essa ênfase na 
visão crítica, mas eu acho que falta alguma coisa tendo em vista 
o que é a nossa profissão mesmo: quem agente trabalha quem é o 
nosso usuário, qual é a proposta que agente tem de profissão, 
qual o nosso papel, a nossa função social de profissão, qual a 
missão dessa profissão nessa sociedade atual”. 
 
SC 2-“Talvez agente saia como excelentes analistas conjunturais, 
mas para o meu exercício profissional mesmo e as contradições 
do local de trabalho, as relações de poder que são muito fortes 
todas essas questões eu fui aprofundando mesmo no cotidiano 
profissional”. 
 

Superação do Viés 

Conservador da Profissão 

SC 1- “No currículo de 82, porque foi a que marcou mais, que 
foi o período da virada, que foi quando agente tirou as disciplinas 
confessionais de moral, aquelas coisas que agente tinha que era 
muito pesada. A questão da superação de uma série de limites, da 
neutralidade, onde agente passou por uma filosofia mais crítica, 
na visão de mundo e na visão de homem, mais próximo da 
realidade”. 
 
SC 2- “Porque eu acho que a nossa profissão ainda é muito 
carregada de senso comum. Então assim, as próprias análises 
sejam de alguns profissionais seja de algum aluno, fica muito 
naquela coisa do sabe. Eu acho que essa questão da caridade 
ainda é forte, por mais que agente tente romper”. 
 

Hegemonia da Teoria 

Crítica 

SC 1- “Eu vejo que agente teve mais acesso as ciências que nos 
davam possibilidade de entender mais a dimensão política, as 
relações políticas. O marxismo ficou muito mais presente, 
Gramsci, Chasin, foi àqueles outros teóricos, mas dentro dessa 
mesma linha”.  
“No início dos anos 90, entrou outros pensadores marxistas, 
entrou Luckás, José Paulo, Mézaros, Hobsbawn, tiveram muitos 
outros do pensamento europeu ele entrou no SS, eles começaram 
a estudar isso. Aí foi que fortaleceu essa dimensão política da 
profissão , de entender ...e tem aquela discussão que é célebre, de 
entender a prática política e a prática profissional, tem todo o 
embasamento marxista de entender a sociedade, a prática social”. 
SC 2- “O projeto de formação profissional não pode estar 
desvinculado do projeto societário, só que assim, agente tem a 
hegemonia do marxismo e eu concordo com isso, é uma matriz 
teórica que eu acho importante, que eu me identifico com ela”. 

Contribuições da Teoria 

Crítica 

SC 1- “Deu pra gente entender mais a questão da pobreza, a 
questão do Estado. Mas ao mesmo tempo agente viu mais o 
homem na dimensão política, como sujeito político. Hoje agente 
tem clareza que a sociedade de classe, a essência do capitalismo, 
a permanência dessa divisão com essa situação diferenciada de 
classe vai permanecer”. 



SC 2- “Eu acho que nesse novo currículo melhorou, porque 
assim, na minha época eu não sei nem se para os professores era 
muito claro a questão de o objeto profissional ser a questão 
social, eu acho que não era muito. É positivo o nível de 
criticidade, o compromisso, eu acho que a duras penas mesmo eu 
acho que com tudo que tá aí.” 

Limitações da Teoria 

Crítica 

SC 1- “Nós estamos frágeis na instrumentalidade. Mas essa 
fragilidade na instrumentalidade ela se centra também porque 
agente priorizou uma linha de pensamento, uma escola de 
pensamento, tá certo”. 
“Então agente tem pouca filosofia, que é quem ensina a pensar, 
quem faz isso aí. Nós temos no currículo a filosofia política, ela é 
importante, mas quando ela é sozinha, ela dá um viés de 
militância e de “politicagem” na prática profissional do Serviço 
Social. Anteriormente nos faltava essa dimensão política, você 
tinha só a humanista, mas nós não fomos capazes de equilibrar 
essa coisa. Se você vê hoje, sociologia do trabalho, serviço social 
e processo de trabalho, serviço social crítico, quer dizer, 
inventamos uma tamanha coisa para introduzir uma ideologia 
única”. 
SC 2- “Porque agente não consegue ver como essa discussão 
mais ampla do capital e do trabalho, como é que isso vai rebater 
nessas várias expressões da questão social. Porque ela pincela, 
mas ela não vai focando”. 
“Talvez isso atrapalhe, esse policiamento, dessa visão, eu acho 
que isso seja complicado, porque só o marxismo ele não vai dar 
conta, sabe. Eu acho, por exemplo, trabalhos etnográficos 
riquíssimos, tem trabalhos etnográficos muito bons, por 
exemplo, eu trabalhe numa comunidade então não dá pra ter só 
uma visão só macro”. 

Fonte: Organização das pesquisadoras- Julho\2011 

 

Numa tentativa de síntese, dos discursos dos sujeitos coletivos investigados percebemos que 

seus discursos, evidenciam a hegemonia epistemológica do pensamento social crítico, 

caracterizando o marxismo, como fundamento prioritário do projeto nacional de formação 

profissional do assistente social.  Essa matriz teórica evidencia-se na visão de homem como ser 

político e, na proposta de ruptura com a influência do serviço social tradicional na formação 

profissional desenvolvida nos cursos de Serviço Social. A ruptura com o conservadorismo no 

Serviço social, evidenciada no discurso dos pesquisados, contrapunha-se a dois paradigmas: 

neotomismo e positivismo.  

O neotomismo trazia uma visão de homem, com base cristã, fundamentado no paradigma 

neotomista, que afirma os princípios da sociabilidade, dignidade e perfectibilidade humana. 

Essa visão de homem traz uma responsabilidade moral e individual sobre as condições sociais 

de pobreza e coloca para o assistente social a função tradicional de ajuda e caridade.   

O positivismo enfatiza o caráter técnico da profissão e a perspectiva de neutralidade. A 

metodologia de atuação do assistente social se realiza no Serviço Social de Caso, Serviço Social 



de Grupo e Serviço Social de Comunidade. Como ficou bem evidenciado no discurso do sujeito 

coletivo 1, o currículo proposto em 1982, defende a ruptura com esses dois paradigmas: 

neotomismo e positivismo e com a metodologia tripartide (caso, grupo e comunidade), retira as 

disciplinas confessionais e insere as disciplinas de teoria e metodologia do Serviço Social, 

afirmando assim a relação teoria e prática e a perspectiva de formação generalista da profissão. 

Analisando-se os discursos, pode-se afirmar  que a proposta curricular dos cursos investigados 

fundamenta-se na teoria crítica, que considera que as disciplinas que tinham uma perspectiva de 

homem dentro de uma visão psicologista, individualistas ou de cunho moralizante, perderam 

espaço com a diminuição de disciplinas de psicologia no currículo atual. Os depoimentos 

afirmam que as disciplinas de filosofia (Fundamentos de Filosofia, Filosofia Clássica e Filosofia 

Contemporânea) foram reduzidas à filosofia política contribuindo para acentuar o matiz político 

da profissão.   

O redesenho da proposta curricular que vigora no Serviço Social no Brasil atualmente, traz um 

reconhecimento do homem, prioritariamente como ser político, o que na opinião dos sujeitos, 

nega ou minimiza as dimensões, psicológicas, emocionais, espirituais, dentre outras do ser 

humano. Tal opção é preocupante, pois sendo o Serviço Social uma profissão que lida 

diretamente com as necessidades humanas, a redução do homem a dimensão política impediria 

o estabelecimento de uma visão multidimensional do mesmo, o que muitas vezes, provoca 

prejuízos à prática interventiva da profissão.  

Outra reflexão trazida pelos sujeitos da pesquisa foi sobre a instrumentalidade do Serviço 

Social. As duas professoras argumentaram, fundamentadas em autores de referência do Serviço 

social, que a natureza da profissão exige intervenção e essa dimensão tem sido negada ou pouco 

enfocada na formação profissional atual do assistente social. As professoras destacam ainda que 

as disciplinas que deveriam por excelência formar o aluno para uma intervenção técnica 

qualificada, enriquecida com a dimensão da pesquisa e da visão crítica da realidade, pouco 

enfocam o caráter interventivo e enfatizam mais uma análise crítica e política ampla, sem uma 

consideração adequada da realidade social e profissional, do ponto de vista prático. 

As professoras apontaram, que a formação profissional do assistente social na atualidade, possui 

algumas fragilidades. Para o sujeito coletivo 1, essas fragilidades ancoram-se na visão fechada 

dentro de um paradigma dito crítico, como visão única; ressalta a dimensão política do homem e 

das questões sociais sem uma visão de totalidade e pouco instrumentalizando para a intervenção 

profissional.  

Para o sujeito coletivo 2, as fragilidades da formação profissional são semelhantes a opinião do 

primeiro sujeito, ressaltando que a visão de mundo proposta pelo marxismo não dá conta das 

demandas profissionais atuais, formando muito mais analistas políticos, que profissionais 



qualificados para perceber as contradições e especificidades de seu trabalho profissional na 

prática.  

Os discursos dos sujeitos ressaltaram ainda que a adoção da teoria crítica trouxe contribuições 

relevantes para a formação e a atuação profissional, tendo em vista que  um entendimento mais 

claro sobre o objeto da profissão: a questão social, a compreensão da sociedade percebendo as 

contradições da sociedade de classe e não mais culpabilizando os sujeitos; a criticidade e o 

compromisso de determinados profissionais, o avanço das políticas públicas e a inserção desses 

profissionais nestas políticas, são fatores importantes para a formação profissional na área..  

Ao mesmo tempo em que os sujeitos se identificam com a teoria crítica e revelam sua inserção 

individual em espaços de defesa dessa visão, eles reconhecem as limitações de uma teoria única, 

explicar a realidade e o homem de hoje em sua totalidade, no meio de um contexto de 

complexidade.  

Em seu discurso, o sujeito coletivo 1, apresenta uma visão mais ampla de como se deu essa 

inserção e o aprofundamento da teoria crítica no Serviço Social, situando a década de 1980 

como um marco dessa apropriação, onde havia posições diferenciadas,  reconhecidas como um 

grupo de profissionais que adotava uma leitura direto da literatura marxiana, onde se 

destacavam os nomes de Marilda Iamamoto, José Paulo Neto e Nobuco Kameyama e o Grupo 

do Maranhão, composto por Marina Maciel, Franci Gomes, dentre outros autores que se 

apropriaram do pensamento gramsciano. Comenta que na década de 1980, esse debate era mais 

maduro e que nos anos 90, com a apropriação do pensamento marxista europeu proposto por 

Lukcás, Hobsbawn e Mezáros, essa perspectiva se radicalizou, trazendo sem mediações as 

concepções defendidas por tais autores para o Serviço Social no Brasil. 

Partimos então para a identificação das ancoragens que possibilitam a definição de campos de 

análise e caracteriza-se como “fórmulas sintéticas que descrevem não os sentidos, mas as 

ideologias, os valores e as crenças presentes no material verbal das respostas”. (Lefevre e 

Lefevre: 2005: p. 22). As marcas discursivas captadas pela fala dos sujeitos são explicitadas 

pelas seguintes afirmações  genéricas ou ancoragens: 

 

Figura 2- Ancoragens 



 
Fonte: Organização das pesquisadoras- Julho\2011 

 

 Assim, escolhendo esses dois campos de análise ou ancoragens - a perspectiva teórica e a visão 

de homem que fundamentam o currículo de serviço social, constatamos que o projeto nacional 

de formação profissional, defendidos pelas diretrizes curriculares da ABEPSS, se materializa, 

com poucas diferenças, nas duas realidades pesquisadas – instituição pública e privada - e que 

suas limitações ou fragilidades são percebidas por professores, de pouca ou longa experiência 

no curso. Os sujeitos investigados identificaram a teoria crítica marxista como fundamento 

explícito do projeto nacional de formação profissional do assistente social.  

Essa matriz teórica evidencia-se na visão de homem como ser político e na proposta de ruptura 

com o serviço social tradicional que trouxe para a formação profissional do assistente social 

uma visão de homem com base cristã, fundamentado no paradigma neotomista, que a afirmava 

os princípios da sociabilidade, dignidade e perfectibilidade humana.  

No redesenho da proposta curricular proposta pela ABEPSS para o Serviço Social, há um 

reconhecimento do homem prioritariamente como ser político, minimizando suas dimensões, 

psicológicas, emocionais, espirituais; Tal opção é preocupante, pois sendo o Serviço Social uma 

profissão que lida diretamente com as necessidades humanas, a redução do homem a 

determinada dimensão impede de estabelecer uma visão multidimensional do mesmo, o que 

muitas vezes traz interfere no desenvolvimento da atuação do assiste social na atualidade.  

A investigação sobre a fundamentação teórica da formação profissional do assistente social 

como subsídio para a organização curricular do curso foi uma importante chave no percurso 

investigativo iniciado, para compreendermos a configuração atual do currículo e seus 

Presença hegemônica do referencial epistemológico e 
político ideológico do Marxismo(Teoria Crítica) no 

currículo do Curso de Serviço Social

Fragilidade da formação profissional em relação a 
capacitação para o trabalho do Assistente Social em sua 

instrumentalidade e especificidade.



determinantes históricos. Possibilitou ainda, percebermos, que qualquer sistemática de avaliação 

curricular a ser proposta para o curso em questão, deve analisar com acuidade os fundamentos 

que balizam a prática docente. 

 

7. A guisa da conclusão: considerações sobre a incursão investigativa 

Após a testagem da técnica de coleta e análise de dados do Discurso do Sujeito Coletivo, 

concluímos ser ela adequada a estudos de avaliação curricular na medida em que ao registrar a 

opinião de mais de um sujeito, por eles internalizadas. Apresentaram um caminho para 

compreensão dos discursos, que nos permitiu, ainda que de modo aproximativo, perceber ideais, 

crenças e valores que amparam a construção dos significados sobre a formação profissional do 

assistente social, demonstrando ser uma metodologia de natureza qualitativa capaz de captar as 

possibilidades de interpretação de discursos.  

Percebemos que o discurso individualizado dos sujeitos pesquisados, demonstraram a produção 

de sujeitos coletivos, que se constroem pelas vivências possibilitadas pela realidade acadêmica e 

profissional e pela convivência nos espaços de discussão da formação profissional, a saber: 

reuniões do colegiado de curso, a reuniões mais amplas entre as instituições de ensino que 

abrigam cursos de serviço social, sejam em caráter local ou nacional, fóruns e encontros 

promovidos pelas instâncias representativas da categoria profissional.  

Dessa forma a pesquisa exploratória consistiu num momento de relevante entendimento de que 

a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo pode ser um importante caminho para entender 

os significados que são atribuídos pelos sujeitos às concepções e práticas presentes na 

organização e desenvolvimento dos currículos de formação de qualquer área. Foi uma 

experiência significativa para uma visão da adequação desta técnica a processos de avaliação 

curricular, numa perspectiva contextualizada e de caráter emancipatório. 
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Resumo: 

Discutir a atuação e a formação do professor do ensino superior, no Brasil, é algo que vem se 

intensificando a partir do final da década de 80 e início de 90 do século XX quando publicados 

os primeiros estudos com essa preocupação. O exercício da docência é complexo e está para 

além do mero conhecimento específico sobre o ato de ensinar. Envolve o compromisso com o 

outro, em um processo continuo de reflexão e autoconhecimento. O processo de construção da 

identidade docente envolve o eu profissional e o eu pessoal. Pensar na formação do professor 

universitário demanda alteração do modo como as questões pedagógicas são entendidas e 

tratadas na universidade, superando a crença de que para ser bom professor, basta conhecer 

profundamente e transmitir com clareza determinado conteúdo, ou, no caso do ensino superior, 

ser bom pesquisador. E mais, a cultura da negação da formação pedagógica para a atuação 

docente no ensino superior deveria passar por mudanças na concepção dos professores já 

atuantes nas universidades, pois é através do corpo docente em exercício nas instituições de 

ensino superior que as novas gerações de professores são formadas. A opção em abordar a 

experiência como imperativo no contexto da docência centra-se na apreensão do sentido daquilo 

que se vivenciou e que foi significativo, a identificação de possibilidades que favoreceram o 

desenvolvimento pessoal e relacionamento interpessoal, além de promover compreensão e 

discernimento do contexto. Se partirmos de uma concepção fenomenológica, a experiência só se 


