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BRITO, J. S. A pesquisa como instrumento de transformação no processo de formação das 

alunas negras de serviço social da UFBA. 2019. 96 f. Monografia (Graduação em Serviço 

Social) – Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019. 

RESUMO 

A presente monografia tem por objetivo analisar a importância da iniciação cientifica no 

processo de formação de discentes negras no curso de Serviço Social da Universidade Federal 

da Bahia – UFBA. Primeiramente foi realizada a pesquisa exploratória que proporcionou visão 

geral sobre o tema abordado esclarecendo e delimitando o assunto proposto. Em seguida foram 

realizadas 02 (duas) entrevistas semi-orientadas que segundo Richardson (2012) a entrevista 

com “guia” permite que o pesquisador conheça os aspectos que deseja investigar e com ele 

formule alguns pontos a serem tratados na entrevista. Conforme estabelecido no Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido - TCLE as entrevistas foram registradas com o uso do 

gravador e posteriormente transcritas para análise do tema proposto. A transversalidade da 

pesquisa deve perpassar pela formação profissional de modo a consolidar o tripé ensino, 

pesquisa e extensão. Contudo evidencia-se a dificuldade que o Serviço Social tem em 

aproximar-se do debate racial para formação profissional, assim como a realização das teorias 

críticas ao currículo para inserção de temáticas contemporâneas que se associem a realidade 

social. Percebe-se que a inserção das alunas negras nesses espaços desperta-lhes o interesse 

pela carreira acadêmica, pois são nos grupos de pesquisa que os discentes de graduação têm a 

aproximação e o conhecimento com a pós-graduação, almejando a entrada no mestrado e 

doutorado. Destaca-se também que as experiências durante a participação em pesquisas 

permitem aos discentes o reconhecimento do seu próprio potencial tanto profissional quanto 

acadêmico, que por se tratar de alunas negras esse potencial historicamente é questionado diante 

de uma sociedade desigual, excludente, racista, sexista e machista. Diante do estudo conclui-se 

que a pesquisa não é apenas uma disciplina obrigatória para o aprendizado profissional, mais 

um estilo de vida, no qual renovam-se os conhecimentos pessoais, profissionais e acadêmicos, 

possibilitando aos discentes uma capacidade reconstrutiva frente a realidade, correspondendo 

um princípio pedagógico na formação do sujeito capaz de história própria e sempre renovada.  

Palavras-chave: Pesquisa. Formação Profissional. Alunas Negras. Currículo. 

 

  



 
 

BRITO, J. S. La investigación como instrumento de transformación en el proceso de 

formación de las alumnas negras de servicio social de la UFBA. 2019. 96 f. Monografía 

(Graduación en Servicio Social) - Instituto de Psicología, Universidad Federal de Bahía, 

Salvador, 2019. 

RESUMEN 

La presente monografía tiene por objetivo analizar la importancia de la iniciación científica en 

el proceso de formación de discentes negros en el curso de Servicio Social de la Universidad 

Federal de Bahía - UFBA. Primero se realizó la investigación exploratoria que proporcionó una 

visión general sobre el tema abordado aclarando y delimitando el tema propuesto. En seguida 

se realizaron 02 (dos) entrevistas semi-orientadas que según Richardson (2012) la entrevista 

con "guía" permite que el investigador conozca los aspectos que desea investigar y con él 

formule algunos puntos a ser tratados en la entrevista. Conforme establecido en el Término de 

Consentimiento Libre Esclarecido - TCLE las entrevistas fueron registradas con el uso del 

grabador y posteriormente transcritas para el análisis del tema propuesto. La transversalidad de 

la investigación debe pasar por la formación profesional para consolidar el trípode enseñanza, 

investigación y extensión. Sin embargo, se evidencia la dificultad que el Servicio Social tiene 

en acercarse al debate racial para la formación profesional, así como la realización de las teorías 

críticas al currículo para la inserción de temáticas contemporáneas que se asocien a la realidad 

social. Se percibe que la inserción de las alumnas negras en esos espacios despierta el interés 

por la carrera académica, pues son en los grupos de investigación que los discentes de 

graduación tienen la aproximación y el conocimiento con el posgrado, anhelando la entrada en 

el máster y doctorado. Se destaca también que las experiencias durante la participación en 

investigaciones permiten a los discentes el reconocimiento de su propio potencial tanto 

profesional como académico, que por tratarse de alumnas negras ese potencial históricamente 

es cuestionado ante una sociedad desigual, excluyente, racista, sexista y sexista chovinista. En 

el estudio se concluye que la investigación no es sólo una disciplina obligatoria para el 

aprendizaje profesional, más un estilo de vida, en el que se renuevan los conocimientos 

personales, profesionales y académicos, posibilitando a los alumnos una capacidad 

reconstructiva frente a la realidad, correspondiendo un principio pedagógico en la formación 

del sujeto capaz de história propia y siempre renovada. 

Palabras clave: Investigación. Formación profesional. Alumnas Negras. Plan de estudios. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Pesquisa em Serviço Social é um importante instrumento de intervenção profissional, 

que deve ser atribuída tanto a formação na graduação quanto na pós-graduação. Nesse sentido 

a pesquisa na graduação propõe-se formar profissionais críticos que aperfeiçoem seus serviços 

prestados a sociedade, contudo a pesquisa no Serviço Social é fruto de avanços da crítica ao 

conservadorismo no qual expressam-se nas diretrizes curriculares de 1996 e no projeto ético-

político profissional.  

Sendo assim a presente monografia tem por objetivo analisar a importância da iniciação 

cientifica no processo de formação de discentes negras no curso de Serviço Social da 

Universidade Federal da Bahia – UFBA.  

O interesse pelo assunto estudado surgiu a partir da vivência na disciplina de Pesquisa e 

Serviço Social II do curso de Serviço Social da UFBA. No final da disciplina os alunos 

apresentavam os seus projetos de pesquisa, construídos ao longo do semestre conforme a 

metodologia especifica da docente. Estes trabalhos eram apresentados em formato de banners 

durante a Mostra de Projetos Científicos organizada pela docente responsável pela disciplina 

iniciando aproximação com os critérios, métodos e técnicas da pesquisa.  

Como forma de aprimorar os meus conhecimentos com as metodologias de pesquisa 

tornei-me monitora da disciplina Pesquisa e Serviço Social II. Esta experiência despertou o meu 

interesse pelo aprofundamento na pesquisa no qual ingressei em 2016.2, como voluntaria, em 

um grupo de pesquisa que discutia a intersecção de raça, gênero e classe no contexto da inserção 

das professoras negras nas cátedras acadêmicas. A análise entre raça, gênero e classe é uma 

abordagem que se faz presente, atual e necessária na atuação profissional considerando que nos 

localizamos em Salvador a cidade mais negra do país desta forma os atendimentos realizados 

pelos assistentes sociais devem conter estes elementos de forma a entender a situação 

socioeconômica do usuário.  

A intersecção de raça, gênero e classe é abordada em apenas uma disciplina1 cursada, 

conforme grade curricular, no segundo semestre do curso de Serviço Social, destarte evidencia-

se que o aprendizado acerca das expressões da questão social, objeto de trabalho do assistente 

social é muito incipiente no curso de Serviço Social na UFBA. Sendo assim o aprendizado 

sobre a interseccionalidade foi possível por meio da iniciação cientifica, ou seja, de uma 

                                                             
1 Diversidade de Gênero, Raça, Etnia no Contexto dos Direitos Humanos. 
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atividade complementar, tendo em vista que o componente curricular cursado no segundo 

semestre não surge as necessidades de análise da realidade social. 

Desse modo assumi o plano de trabalho dos editais Sankofa-PROAE nos anos 2017 e 

2018. A vivência na participação de grupo de pesquisa, só acentuaram a minha vontade de 

aprender os métodos e técnicas de pesquisa, assim como, o aprimoramento dos conteúdos 

abordados no cotidiano profissional por meio da pesquisa. 

As diretrizes curriculares preconizam que é fundamental assegurar a indissociabilidade 

entre as disciplinas ofertadas no curso e os projetos de pesquisa e extensão, garantindo a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. De acordo com Bourguignon (2007, p.49) o 

Serviço Social tem em sua natureza a pesquisa como meio de construção de conhecimento 

comprometido com as demandas especificas da profissão e com as possibilidades de seu 

enfrentamento. Sendo assim é imprescindível ao graduando em Serviço Social a aproximação 

com a pesquisa durante o processo de formação pois o exercício de investigar permite ao 

discente uma análise crítica e aprofundada dos espaços sociocupacionais que transformado 

pelas políticas neoliberais exigem novas leituras. 

A pesquisa não deve ser considerada apenas como uma disciplina mais deve ser pensada 

de forma transversal por toda formação acadêmica “vinculando-a às dimensões técnico-

operativa, teórico-metodológica e ético-política simultaneamente” (MAURIEL; GUEDES, 

2013, p. 20) sendo um importante elemento para o desenvolvimento de habilidades de 

investigação e conhecimento da realidade para o estabelecimento do exercício profissional. 

Nesse sentido, buscou responder o seguinte questionamento: De que forma a iniciação 

cientifica é importante no processo de formação das alunas negras no curso de Serviço Social 

da Universidade Federal da Bahia – UFBA? Como a pesquisa surge no Serviço Social? Quais 

as contribuições das diretrizes curriculares e do projeto ético-político para conformação da 

pesquisa no Serviço Social? 

Desta forma foi realizada pesquisa exploratória que proporcionou visão geral sobre o 

tema abordado esclarecendo e delimitando o assunto proposto. Em seguida foram realizadas 02 

(duas) entrevistas semi-orientadas que segundo Richardson (2012) a entrevista com “guia” 

permite que o pesquisador conheça os aspectos que deseja investigar e com ele formule alguns 

pontos a serem tratados na entrevista. Conforme estabelecido no Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido - TCLE as entrevistas foram registradas com o uso do gravador e 

posteriormente transcritas para análise do tema proposto. 
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Para sustentar o estudo, esta monografia foi dividida em três capítulos que abordam a 

importância da pesquisa na formação profissional do assistente social. Estes foram orientados 

pelas discussões teóricas de autores que tem uma relevante aproximação com o tema a fim de 

responder os questionamentos supracitados.  

No primeiro capítulo realizou-se uma análise histórica sobre o surgimento do Serviço 

Social no Brasil na década de 1920 até a aprovação das diretrizes curriculares no qual demarca 

de modo significativo a importância da pesquisa para a formação profissional. Este capítulo 

retrata o rompimento com as bases conservadoras, impressas desde o surgimento da profissão, 

o movimento de reconceituação caracteriza na profissão um despertar crítico e diante as novas 

exigências marcadas pelo reformismo conservador fez-se necessário a instrumentalização da 

pesquisa com o propósito de estudar as práticas profissionais. Para sustentar o debate foi 

utilizada as seguintes referências: Castro (1984), Comerlatto (2008), Iamamoto (1992, 2014), 

Iamamoto e Carvalho (2014), Netto (1996a, 1996b, 1991), Yazbek (2009). 

No segundo momento refere-se ao surgimento da pós-graduação no Brasil, avançando 

para o surgimento da mesma no Serviço Social. Neste mesmo tópico analisamos a direções das 

diretrizes curriculares e do projeto ético-político profissional, no que tange a concretização no 

projeto da profissão baseado em três dimensões a saber: dimensão da produção científica da 

categoria, dimensão político-organizativa e dimensão jurídico-política. Destarte utilizamos para 

compreensão os seguintes autores: Moreira e Caputi (2016), Guerra (2011), Mauriel e Guedes 

(2013), Abramides (2017), Teixeira e Braz (2009), Prates (2017). 

No terceiro capítulo realizamos a análise dos dados, com a finalidade de atingir os 

objetivos traçados no início da pesquisa por meio da metodologia supracitada. Desta forma 

realizou-se uma sistematização dos conteúdos relatados pelas entrevistadas a fim de 

compreender qual a importância da pesquisa no processo de formação acadêmica delas. As 

análises pontuaram que a inserção das alunas negras na iniciação cientifica é importante porque 

traz a possibilidade da renovação do conhecimento e amadurecimento acadêmico e profissional.  

E por fim, na conclusão apresentaremos uma síntese deste trabalho, no qual identificamos 

a relevância da pesquisa na formação profissional situando-a como agente transformador para 

o amadurecimento acadêmico e profissional dos discentes de graduação. Destarte a pesquisa 

não deve ser encarada apenas uma disciplina obrigatória para o aprendizado profissional, mais 

um estilo de vida, no qual renovam-se os conhecimentos pessoais, profissionais e acadêmicos, 

possibilitando aos discentes uma capacidade reconstrutiva frente a realidade. 
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2 CAPÍTULO 1 - A TRAJETÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL E OS CAMINHOS 

PARA A PESQUISA 

O presente capítulo tem como objetivo contextualizar o surgimento da pesquisa no 

Serviço Social no Brasil, construindo uma linha histórica desde a década de 1920 até a 

formulação e aprovação das diretrizes curriculares do curso de Serviço Social. No decorrer do 

percurso foi analisado de que modo à pesquisa adentrou no âmbito acadêmico, assim como os 

referenciais teóricos e metodológicos que incentivaram neste processo a exemplo das bases 

marxistas destacadas no movimento de reconceituação do Serviço Social. 

Desta forma para alcançar o objetivo proposto buscou-se compreender a influência da 

igreja católica no surgimento do Serviço Social no Brasil; as primeiras escolas de Serviço Social 

sobre forte influência da Ação Católica; a inserção da profissão na divisão social e técnica do 

trabalho, assim como sua legitimação; o surgimento de importantes dispositivos jurídicos como 

a lei que normatiza o ensino de Serviço Social no Brasil; o movimento de Reconceituação do 

Serviço Social, bem como a consolidação deste processo; e o surgimento das Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Serviço Social em 1996.  

2.1 A HISTÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL: A GÊNESE  

A Pesquisa em Serviço Social é um importante instrumento de intervenção profissional.  

É por meio da investigação interligada a pesquisa que o assistente social terá subsídios para 

responder de forma criativa à realidade social dando respostas as expressões da questão social 

interpostas cotidianamente. Entretanto faz-se necessário compreender o processo de 

amadurecimento da profissão, desde a sua gênese. 

Deste modo, a gênese do Serviço Social no Brasil está atrelada ao agravamento das 

expressões da “questão social” marcada pela intensificação do modo de exploração trabalhista. 

Neste sentido, Iamamoto e Carvalho (2014, p.84) discorrem que a questão social “é senão as 

expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no 

cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado”. 

Netto (1996a) pontua que a transição do regime de acumulação “rígido” para o regime de 

acumulação “flexível” implicou necessariamente na reestruturação do mercado de trabalho 

alterando a relação entre os que estavam inseridos no exercício laboral e os que compunham o 

exército industrial de reserva. É diante do desenvolvimento capitalista industrial e do 

acirramento da questão social destaca-se a necessidade de profissionais que analisassem a 
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realidade social assim como as expressões da questão social acentuada pelo modo de produção 

capitalista. Nessa lógica a profissão surgirá por meio da “iniciativa particular de grupos e 

frações de classe, que se manifestam, principalmente, por intermédio da Igreja Católica” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p.135). 

A década de 1920 é marcada pela presença de um proletariado a beira do pauperismo no 

qual acentua-se aos movimentos da classe operária pela conquista de uma cidadania social 

constituindo uma base para o surgimento do Serviço Social. Para Iamamoto e Carvalho (2014, 

p. 149) a profissão surge nesse cenário como um dispositivo da Igreja Católica, do Estado e das 

classes dominantes atuando “como um departamento especializado da Ação Social, embasado 

em sua doutrina social”.  

A ação católica social perpetuou-se por décadas disseminando a doutrina social da igreja 

pelo mundo. As encíclicas papais Rerum Novarum divulgada por Leão XIII em 15 de maio 

1891 e a Quadragesimo Anno divulgada por Pio XI em 15 de maio de 1931 reforçaram para a 

sociedade a “fórmula apropriada para atenuar os males sociais” no qual a igreja adequa-se “aos 

novos tempos militando na causa do capitalismo harmonioso” (CASTRO, 2000). 

As instituições propagadoras do movimento social e do apostolado laico foram 

fortalecidas pelos movimentos comandados pela Juventude Católica em prol da Ação Social 

junto à classe trabalhadora, dentre essas organizações estão a Juventude Operária Católica 

(JOC), Juventude Estudantil Católica (JEC), Juventude Independente Católica (JIC), Juventude 

Universitária Católica (JUC) e a Juventude Feminina Católica (JFC) que irão reforçar a linha 

da ação social católica dentro da estrutura do movimento laico. 

O primeiro Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo (CEAS) surgiu em 1932 a 

partir do “Curso Intensivo de Formação Social para Moças”, o referido curso foi promovido 

pelas Cônegas de Santo Agostinho e coordenado por Mlle. Adèle Loneux da Escola de Serviço 

Social de Bruxelas (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014). Segundo Iamamoto e Carvalho 

(2014) o CEAS irá surgir como uma necessidade da ação católica e da ação social para tornar 

mais efetivo à doutrinação católica e dar mais rendimento as iniciativas das obras filantrópicas 

realizadas pela burguesia sobre o apoio da Igreja fortalecendo assim o movimento laico. 

 Desta forma o CEAS propõe uma formação técnica especializada tendo como objetivo a 

promoção da formação de seus membros pelo estudo da doutrina social da Igreja 

fundamentando a formação doutrinária e o conhecimento aprofundado dos problemas sociais 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014).  
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Segundo Gonçalves (2018) a relação entre o surgimento do Serviço Social e a ordem 

burguesa foi vastamente verificada por diversos é concordância mesmo dentre aqueles que se 

distanciam das análises que se apoiam no materialismo histórico. O art. 138 da Constituição de 

1934 demonstra o quanto naquele momento, às vésperas da criação da primeira Escola de 

Serviço Social, delineavam-se os princípios básicos que a classe dominante esperava que o 

Serviço Social viesse a executar. Atividades que, bem mais que científicas, são doutrinárias e 

atendem precisamente ao interesse reformista-conservador, que transforma a questão social em 

um problema de ordem moral. Aos poucos, a profissão deixa de apenas exercer a caridade e 

passa, por meio da assistência, a intervir de forma cada vez mais ideológica na vida dos 

trabalhadores. Esta intervenção produz resultados. Para a autora a questão racial é, o gargalo da 

questão social, e ganha novos contornos atualmente (GONÇALVES, 2018). 

2.2 AS PRIMEIRAS ESCOLAS DE SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL: 1940 INSERÇÃO 

DA PROFISSÃO NA DIVISÃO SOCIOTÉNCICA DO TRABALHO 

De acordo com Castro (2000) “a demanda profissional começava a revelar-se a partir de 

alguns aparelhos do estado, tornando mais exigente a qualificação acadêmica, religiosa e 

técnica”. Desse modo em 1936 foi criada a primeira Escola de Serviço Social em São Paulo 

inspirada pela Ação Social e pela Ação Católica2. 

Iamamoto e Carvalho (2014) apontam que a profissão se insere em um processo de 

mercantilização no qual formação técnica especializada irá traduzir na transformação da força 

de trabalho que poderá ser comprada. O receptor da qualificação por uma formação técnica 

especializada se transformará em um componente de força de trabalho inserindo-se na divisão 

social e técnica do trabalho. 

Em 1937 foi criada a segunda Escola de Serviço Social no Rio de Janeiro. A escola 

carioca assim como a escola paulista foi criada a partir de uma “luta travada pela igreja para 

defender o povo de influências consideradas nocivas e para constituir-se como a força 

normativa da sociedade” (CASTRO, 2000, p. 107). A criação da segunda escola do serviço 

social concedeu-se a partir do surgimento do Instituto de Educação Familiar formado pelas 

escolas: uma de Serviço Social e um de Educação Familiar, fortalecido da hierarquia e cúpula 

do movimento laico por meio do Grupo de Ação Social. Vale ressaltar que o processo 

                                                             
2 Conforme Iamamoto e Carvalho (2014) a escola do serviço social é fundada pelo CEAS e já “não pode 

ser considerada como fruto de uma iniciativa exclusiva do Movimento Católico Laico, pois já existe 
presente uma demanda - real ou potencial - a partir do Estado, que assimilará a formação doutrinária 

própria do apostolado social”. 
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constitutivo foi patrocinado pela Escola de Enfermagem Ana Nery e pelo Juizado de Menores 

que mantinham suas bases doutrinárias em prol da moral e dos princípios religiosos. 

As demais escolas surgem nas capitais dos Estados no decorrer da década de 40, formadas 

em sua maioria por ex-alunas, as mesmas foram criadas pelo mesmo processo das escolas 

anteriores, a partir de uma luta enredada pela igreja católica para defender o povo e legitimar 

sua doutrina perante a sociedade, mas com auxílio financeiro da Legião Brasileira de 

Assistência. 

A partir da década de 1940 a profissão será influenciada pela sociologia norte-americana 

para compreensão da desigualdade social atrelada à estratificação social (ANDRADE, 2008). 

Esta aproximação norte-americana tornará o trabalho profissional técnico interposto pelo 

conservadorismo da teoria social positivista sendo o primeiro suporte teórico-metodológico 

para o Serviço Social. Logo, 

o primeiro suporte teórico-metodológico necessário à qualificação técnica de 

sua prática e à sua modernização foi buscado na matriz positivista e 

consequentemente na sua apreensão manipuladora, instrumental e imediata do 
ser social. A teoria social, assentada no positivismo, aborda as relações sociais 

dos indivíduos no plano de suas vivências imediatas, como fatos que se 

apresentam em sua objetividade e imediaticidade. Essa perspectiva restringe 

a visão teórica ao âmbito do verificável, da experimentação e da 
fragmentação. As mudanças apontam para a conservação e preservação da 

ordem estabelecida, isto é, do ajuste. (ANDRADE, 2008, p.278) 

O “arranjo teórico-doutrinário” denominado por Iamamoto (1992) manteve o Serviço 

Social com um caráter meramente técnico-instrumental voltado para uma ação educativa e 

organizativa entre o proletariado urbano. O mesmo arranjo permitiu que a profissão mantivesse 

seu caráter missionário, renovando as bases para atender a tecnificação imposta pela sociedade 

e pelo Estado. É nesse contexto que o Serviço Social aperfeiçoa sua intervenção inspirada na 

atuação norte-americana, conforme Iamamoto (1992), as exigências burguesas são adequadas 

em profunda ambiguidade: 

ação - que é desencadeada subjetivamente como recusa aos “excessos de 

diferenciação social”, como forma de atenuar ou até mesmo de eliminar as 

injustiças sociais ou como missão a serviço do “homem” - transubstanciação 
objetivamente numa prática que reforça os fundamentos da ordem alienadora, 

que produz e reproduz as desigualdades sociais. Em outros termos: os efeitos 

da ação profissional aparecem como uma negação dos propósitos humanistas 

que a orientam. Torna-se palpável a defasagem entre propósitos e resultados 
da ação, entre teoria e prática. (IAMAMOTO, 1992, p. 28) 

Destaca-se que durante a década de 1940 o Serviço Social perpassa por um processo de 

profissionalização e legitimação da profissão e sua expansão de atuação estará associada ao 

surgimento de instituições sócio assistenciais (IAMAMOTO, 1992). De acordo com Netto 
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(1996b) “o caminho da profissionalização do Serviço Social é, na verdade, o processo pelo qual 

seus agentes – ainda que desenvolvendo uma auto-representação e um discurso centrados na 

autonomia dos seus valores e da sua vontade – se inserem em atividades interventivas cuja 

dinâmica, organização, recursos e objetivos são determinados para além do seu controle”. É por 

meio dos caminhos da profissionalização sinalizados por Netto (1996b) que o Serviço Social 

se constitui como profissão tornando-se vendedor da sua força de trabalho e inserindo na divisão 

social e técnica do trabalho. 

Ao inserir-se no mercado de trabalho o profissional condiciona-se a uma relação de 

assalariamento e seu fazer profissional reconfigura-se no bojo da reprodução das relações 

sociais. Iamamoto e Carvalho (2014) afirmam que “a reprodução é a continuidade do processo 

social de produção”, desta forma, o processo de produção social está relacionado à relação 

social entre pessoas e entre classes sociais. Para Marx (apud IAMAMOTO; CARVALHO, 

2014) “as relações sociais de acordo com as quais os indivíduos produzem as relações sociais 

de produção alteram-se e transformam-se com a modificação e o desenvolvimento dos meios 

materiais de produção das forças produtivas”, ou seja, as relações sociais formam a sociedade 

e particularmente uma sociedade com um determinado estágio de desenvolvimento histórico. 

É neste contexto que Iamamoto e Carvalho (2014) abordam a necessidade de 

compreensão entre a ligação do Serviço Social e a reprodução das relações sociais, na 

perspectiva do capital e do trabalho. A profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho 

emerge como uma atividade auxiliar e subsidiária no exercício do controle social e na difusão 

da ideologia da classe dominante junto à classe trabalhadora deve-se afirmar que não se podem 

desvincular as organizações institucionais a profissão mediante ao processo de reprodução das 

relações sociais (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014). 

A necessidade de adaptar-se a formação técnica especializa demanda do Serviço Social 

latino-americano a busca o apoio intelectual da sociologia norte-americana, inserindo nas 

escolas de Serviço Social as técnicas dos métodos de caso, grupo e posteriormente comunidade. 

Em suma o Serviço Social de Casos tem o objetivo de “estabilizar ou melhorar a situação do 

cliente quanto à adaptação ou ajustamento social”, o de grupo “ era utilizado em uma 

perspectiva educacional, na medida em que procurava fortalecer a personalidade individual, 

através da ênfase dada a capacidade de liderança” e por fim o de comunidade que “objetivava 

o ajustamento social do indivíduo, ao mesmo tempo em que realizava um trabalho assistencial” 

(ANDRADE, 2008). 
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É neste período de formação de trabalhadores sociais especializados e com o aumento da 

demanda do mercado de trabalho que instituições como a Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), Serviço Social do Comércio (SESC) e o Departamento Nacional da Previdência 

(incluindo os diversos Institutos e Caixas) irão surgir e consolidar-se como grandes instituições 

assistenciais. A partir desta nova demanda no mercado de trabalho que, Iamamoto e Carvalho 

(2014) irão destacar o surgimento da mercantilização profissional: 

É importante situar, no entanto, que ocorre um processo de “mercantilização” 

dos portadores daquela formação técnica especializada, que se traduz em sua 
transformação em força de trabalho que pode ser comprada. Essa 

mercantilização se dá concomitantemente a uma “purificação” do portador da 

qualificação, desempenhando as escolas um papel essencial para a viabilidade 

desse processo. O portador dessa qualificação não mais necessariamente será 
uma moça da sociedade devotada do apostolado social. Progressivamente se 

transformará num componente de Força de Trabalho possuindo uma 

determinada qualificação, englobada na divisão social-técnica do trabalho. 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p.189-190) 

Desta forma para apoiar a profissão foi elaborado em 1947 o primeiro Código de Ética 

Profissional do (a) Assistente Social o mesmo não teve respaldo jurídico, pois estava sobre forte 

influência da visão europeia, imbuído de valores cristãos. Anteriormente a elaboração do 

primeiro Código de Ética Profissional foi criada em 1945 a Associação Brasileira de Assistentes 

Sociais (ABAS) e a Associação Brasileira de Serviço Social (ABESS) por recomendação do I 

Congresso Pan-Americano de Serviço Social realizado no mesmo período, Andrade (2008) 

ressalta que a ABESS tinha por finalidade “congregar as Escola de Serviço Social, promover 

um intercâmbio entre elas, garantir um padrão mínimo de ensino e representar os interesses 

coletivos das escolas” (ANDRADE, 2008, p.286). 

2.3 DO DESENVOLVIMENTISMO, AO MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO, À 

INTENÇÃO DE RUPTURA. 

Nos anos de 1950 o Serviço Social avança de forma significativa, com o surgimento dos 

seguintes dispositivos jurídicos: Lei de número 1.889, de 13 de junho de 1953, normatiza o 

ensino de Serviço Social no Brasil; Decreto de n. 35.311, de 8 de abril de 1954, que regulamenta 

a lei anterior; a Lei 3.252, de 27 de agosto de 1957, vai dispor sobre o exercício profissional. 

Estes dispositivos permitiram a regulamentação da profissão e o reconhecimento formal e legal 

como uma profissão de nível superior (VIEIRA, 1978 apud BRANDÃO,2013). 

 É notório que desde a sua gênese as bases teóricas metodológicas do Serviço Social estão 

ligadas as correntes teóricas das Ciências Sociais de cunho positivista e originarias do 
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pensamento conservador. Por meio de uma ideologia desenvolvimentista do período 

juscelinista o Serviço Social se mostrará associado a está proposta até o final da década de 1950, 

Iamamoto e Carvalho (2014) salientam que o desenvolvimento juscelinista subordina a 

resolução da totalidade dos problemas ao da expansão econômica. Desta forma “ao centrar a 

perspectiva de interação das massas marginalizadas nas virtualidades da expansão econômica, 

para qual se orientam os esforços da política econômica e social” é necessário restringir o 

espaço para um reforço da ação assistencial possibilitando sua incorporação àquelas políticas 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 361).  

Logo, Yazbek (2009) afirma que o questionamento as bases positivistas de orientação 

funcionalista passam a ser interrogada mediante a um “contexto de mudanças econômicas, 

políticas, sociais e culturais que expressam, nos anos 60, as novas configurações que 

caracterizam a expansão do capitalismo mundial, que impõem à América Latina um estilo de 

desenvolvimento excludente e subordinado”. Neste cenário de crise global se desenvolvem 

autenticas transformações societárias que “imbricam, engendram e colidem com os vetores 

econômicos, sociais, políticos (e geopolíticos), culturais e ideológicos que configuram um 

sentido predominante derivado da imposição, por mecanismos basicamente coercitivos, de uma 

estratégia de classe (implicando alianças e dissensões) ” (NETTO, 1991, p.16). 

Netto (1991) contextualiza que o processo de renovação do Serviço Social que ocorreu 

durante a década de 1960 no qual a profissão direciona seus questionamentos ao Serviço Social 

tradicional assumindo as inquietações e insatisfações deste período. Este redirecionamento 

acontecerá “em diferentes níveis: teórico, metodológico, operativo e político. Este movimento 

de renovação que surge no Serviço Social na sociedade latino‐americana impõe aos assistentes 

sociais a necessidade de construção de um novo projeto comprometido com as demandas das 

classes subalternas, particularmente expressas em suas mobilizações” (YAZBEK, 2009, p.7).  

O surgimento do mercado nacional de trabalho para os Assistentes Sociais amplia a 

demanda de quadros técnicos, desta forma o Estado reformula as estruturas das instituições 

sociais, tanto na organização quanto no funcionamento. É importante mencionar que o 

crescimento industrial insere o profissional no mundo empresarial que conforme Netto (1991) 

este novo cenário “colocou para o Serviço Social, dada a sua contextualidade sociopolítica, um 

novo padrão de exigências para o seu desempenho profissional - quer nas agencias estatais, 

quer nos espaços privados recém-abertos” (NETTO, 1991, p.123). 
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A crise do Serviço Social “tradicional”, nos anos sessenta, é um fenômeno internacional 

em todos os países, pois a profissão passa por uma inserção na estrutura sócio-ocupacional 

legitimando suas formas em escala mundial. Durante o período de 1975 o movimento de 

reconceituação evolui marcado por dois traços importantes: o primeiro refere-se à tradição 

marxista que se tornará o marco da reconceituação, “a partir daí a interlocução entre Serviço 

Social e a tradição marxista inscreveu-se como um dado da modernidade profissional” 

(NETTO, 1991, p.149).  

O segundo elemento constitui-se no efetivo intercambio profissional que redirecionou os 

conteúdos provenientes das inquietações e das propostas profissionais expressas nos eventos 

acadêmicos internacionais, o que possibilitou “a consciência das particularidades latino-

americanas, com suas implicações para a intervenção profissional, polariza os debates, antes 

diluídos no “pan-americanismo” patrocinado pelo hegemonismo norte-americano” (NETTO, 

1991, p.149). 

Para Iamamoto (2004) se faz necessário entender o que é caracteriza a ruptura com a 

herança do Serviço Social “tradicional” desta forma evita-se uma visão maniqueísta ou 

particularista acerca da análise da profissão. Logo a autora ressalta que: 

A ruptura com a herança conservadora expressa-se como uma procura, uma 

luta por alcançar novas bases de legitimidade da ação profissional do 

Assistente Social, que, reconhecendo as contradições sociais presentes nas 
condições do exercício profissional, busca colocar-se, objetivamente, a 

serviço dos interesses dos usuários, isto é, dos setores dominados da 

sociedade. Não se reduz ao movimento “interno” da profissão. Faz parte de 
um movimento social mais geral, determinado pelo confronto e a correlação 

de forças entre as classes fundamentais da sociedade porque, o que não exclui 

a responsabilidade da categoria pelo rumo dado às suas atividades e pela 

forma de conduzi-las. (IAMAMOTO, 2004, p. 37) 

Na América Latina a Reconceituação do Serviço Social perpassa por uma conjuntura 

política e social, marcada pelo imperialismo das elites brasileiras. O lapso que compreende os 

anos de 1964-1985 intitulada Ditadura Militar foi traçada pelo contexto de repressão, 

dominação e crise econômica. Brandão (2013) considera que a renovação da profissão na 

América Latina tem suas particularidades, o que resulta na “luta pela libertação do continente 

das amarras do imperialismo, travadas nos diferentes países” (BRANDÃO, 2013, p.51). Tal 

movimento foi balizado por três vertentes de análise: 

a) Perspectiva modernizadora; 

b) Reatualização do conservadorismo; 

c) Intenção de ruptura. 
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Em meados dos anos sessenta a primeira direção do movimento de reconceituação aponta 

para uma perspectiva modernizadora. A mesma propõe uma legitimação do Serviço Social 

assim como os seus procedimentos profissionais, entretanto, como aponta Netto (1991) esta 

perspectiva irá aceitar “como dado inquestionável a ordem sociopolítica derivada de abril e 

procura dotar a profissão de referências e instrumentos capazes de responder as demandas que 

se apresentam nos seus limites” (NETTO, 1991, p.155). É importante tangenciar a importância 

dos “Seminários de Teorização do Serviço Social” articulado pelo Centro Brasileiro de 

Cooperação e Intercambio de Serviço Social (CBCISS).  

Ambos os documentos foram de suma relevância para o movimento de renovação da 

profissão marcando o início deste processo, o primeiro seminário foi realizado em Araxá (MG) 

entre 19 e 26 de março de 1967 no qual “o escopo do documento, todo ele, vai na direção desse 

‘rompimento’, entendido aí como a ruptura com a exclusividade do tradicionalismo; realmente 

não há rompimento: há a captura do ‘tradicional’ sobre novas bases” (NETTO, 1991, p.168). E 

o segundo ocorreu entre 10 e 17 de janeiro de 1970 em Teresópolis (RJ) que reforçará a postura 

do seminário anterior, sendo assim a “perspectiva modernizadora se afirma não apenas como 

concepção profissional geral, mas sobre tudo pauta interventiva” (NETTO, 1991, p.178). 

A reatualização do conservadorismo segue como a segunda vertente de analise firmando-

se nos anos setenta será a perspectiva a qual se condensa a atualização das matrizes intelectuais. 

A mesma concentrará suas ações em instituições universitárias, a exemplo do Rio de Janeiro e 

São Paulo, vale destacar que está direção da renovação profissional não esteve em evidencia no 

que tange as discussões no interior da profissão.  

Desta forma a reatualização do conservadorismo “recupera os componentes mais 

estratificados da herança histórica e conservadora da profissão, nos domínios da (auto) 

representação e da pratica, e os repõe sobre uma base teórico-metodológica que se reclama 

nova, repudiando, simultaneamente, os padrões mais nitidamente vinculados à tradição 

positivista e as referenciais conectadas ao pensamento crítico-dialético, de raiz marxiana” 

(NETTO, 1991, p.157). 

A terceira direção é a intenção de ruptura que “possui como substrato nuclear uma crítica 

sistemática ao desempenho ‘tradicional’ e aos seus suportes teóricos, metodológicos e 

ideológicos” (NETTO, 1991, p.159), ou seja, essa perspectiva propõe romper com o Serviço 

Social “tradicional”. A intenção de ruptura teve início em Belo Horizonte, por meio de um 

grupo de jovens profissionais recém-formados que definem na Escola de Serviço Social da 

Universidade Católica de Minas Gerais uma linha de renovação do Serviço Social o qual se 
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aproximou da tradição marxista especialmente pelo viés da militância política (NETTO, 1991). 

O método de BH “foi além da crítica ideológica, da denúncia epistemológica e metodológica e 

da recusa das práticas próprias do tradicionalismo; envolvendo todos estes passos” (NETTO, 

1991, p.276) este projeto abrangeu um desenho de um novo projeto profissional que desse conta 

do alicerce acadêmico para formação de quadros técnicos e interventivos do Serviço Social. 

E síntese Netto (1991) aponta que a as três vertentes do movimento de reconceituação no 

Serviço Social apresentam relações inegáveis, 

a perspectiva modernizadora, beneficiando-se da supressão política dos 

suportes que sustentavam vetores eversivos da crítica (implícita) ao 
tradicionalismo, pôde desenvolver-se como subsequente aporte de uma 

universidade burocratizada e ideologicamente neutralizada; a reatualização do 

conservadorismo seria bastante modernizada sem o contributo que lhe 

forneceu a expansão dos veios irracionalistas, intimistas e psicologistas na 
cultura tolerada pela autocracia. A intenção de ruptura seria impensável sem 

a tendência hegemônica cultural das correntes progressistas e de esquerda até 

1968/1969, sem o desenvolvimento do “marxismo acadêmico” e sem as 
marcas do novo irracionalismo que irrompe quando já ia avançada a crise da 

ditadura. (NETTO, 1991, p.163) 

O “reformismo conservador” (IAMAMOTO, 2004, p. 17) resultou no Serviço Social um 

despertar critico a profissão, conforme as novas exigências conjunturais fizeram-se necessário 

a instrumentalização da pesquisa com o propósito de estudar as práticas profissionais. Destaca-

se então a importância do CBCISS, que apesar de não ter função investigativa editou o acervo 

da revista Temas Sociais e da revista Debates Sociais, sendo responsável também pela 

organização e origem dos trabalhos apresentados nos seminários de teorização do Serviço 

Social: Araxá (1967); Teresópolis (1970). 

2.4 A PESQUISA COMO SUBSÍDIOS PARA INTENÇÃO DE RUPTURA 

Desde a primeira edição em 1965 até 1985 a revista Debates Sociais realizou a publicação 

de seis trabalhos relacionados à pesquisa dentre eles: Metodologia Científica do Serviço Social, 

de Vicente de Paula Faleiros; As profissões sociais: novas perspectivas ; A pesquisa no Serviço 

Social e na Ação Social, ambos da autora Simone Crapuchet; Prolegômenos à pesquisa em 

Serviço Social – parte I e Prolegômenos à Pesquisa em Serviço Social – parte II , ambos do 

autor Gunther Schüthly; Pesquisa em Serviço Social: seus riscos pedagógicos e suas 

implicações epistêmicas, da autora Anna Augusta de Almeida (BRANDÃO, 2013, p.53).  

O Centro Latino Americano de Serviço Social (CELATS) teve papel importante no 

movimento de reconceituação, este foi criado em 1977 tornando-se organismo acadêmico da 

Associação Latino Americana de Escolas de Serviço Social (ALAESS). É por meio da Revista 
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Acción Crítica e os Quadernos de CELATS que a interlocução entre pesquisadores latino-

americanos ampliara-se sendo divulgada a pesquisa de docentes e profissionais de diversos 

países (BRANDÃO, 2013). 

Brandão (2013) aponta significantes contribuições do CELATS a exemplo dos trabalhos 

de “Maguiña, Desarrollo capitalista y trabajo social: 1896 – 1979 (1979), de Iamamotto e 

Carvalho, Relações sociais e Serviço Social no Brasil (1978) e o de Manuel Manrique Castro, 

História do Serviço Social na América latina (1982)” (BRANDÃO, 2013, p.56), estes trabalhos 

permitiram a propagação da história do Serviço Social latino-americano a nível nacional. 

A partir da inserção gradativa dos cursos de graduação nas universidades federais os 

programas de pós-graduação são criados impulsionando um novo projeto de formação 

profissional.  Em 1971 foi criado o primeiro programa de pós-graduação na PUC – SP, seguindo 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – RJ, 1972), a Universidade do 

Rio de Janeiro (UFRJ, 1976). Diante destas iniciativas pioneiras a dinâmica de 

institucionalização do ensino de pós-graduação na área do Serviço Social se expande 

descentralizando os programas para o sul e nordeste com a abertura dos programas de pós-

graduação em 1977 na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC – RS), o 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPE – 1979), e o da Universidade de Brasília (UnB – 

1989) (BRANDÃO, 2013). No que tange a importância da pós-graduação Brandão (2013) 

afirma que, 

a Pós-Graduação, sob todos os aspectos, é de suma importância para qualquer 

área de conhecimento e, mais ainda, para profissões sem tradição de pesquisa 
e marcadamente interventivas como o Serviço Social que, por isso mesmo, 

não se institucionalizaram na divisão sociotécnica do trabalho com a função 

precípua de produzir conhecimento. O que não quer dizer, em absoluto, que 

estas profissões não possam produzir conhecimento através da pesquisa. A 
significativa produção teórica do Serviço Social brasileiro, impulsionada pela 

consolidação da Pós-Graduação, nas últimas décadas, vem demonstrando que 

a prática interventiva não se constitui em um obstáculo, mas antes em 
possibilidades de fazer avançar a profissão como área de saber no vasto campo 

das Ciências Sociais e Humanas. (BRANDÃO, 2013, p.57) 

É a partir da renovação do Serviço Social, que a profissão vem se modificando, 

necessitando a cada momento se reencontrar consigo e as suas novas bases, sendo assim 

mediadas pelas relações de classe. Vale ressaltar que nesse processo de autocrítica profissional, 

a pesquisa auxiliou de forma significativa a ação profissional, dois marcos relevante para o 

entendimento do fazer profissional é o documento produzido pelos alunos e professores da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), que resultou no método de BH 

e a produção do livro Relações Social e Serviço Social no Brasil de autoria de Marilda 
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Iamamoto e Raul de Carvalho. Estas produções pioneiras sobre a historicidade do Serviço 

Social em conjunto aos currículos mínimos e as orientações das diretrizes curriculares 

balizaram a inserção da pesquisa como matéria indispensável para a formação profissional. 

2.5 CURRÍCULOS MÍNIMOS E DIRETRIZES CURRICULARES: CAMINHOS PARA 

INSERÇÃO DA PESQUISA NO SERVIÇO SOCIAL 

Desta forma é imprescindível explanar a importância dos currículos mínimos e diretrizes 

curriculares como parte do processo histórico para entender qual o momento da inserção da 

pesquisa no Serviço Social. Nesse ponto de vista podemos analisar que anterior à aprovação do 

primeiro currículo mínimo em 1964 os conteúdos programados para a formação dos futuros 

assistentes sociais foram organizados e elaborados pela Escola de Serviço Social de São Paulo, 

que no decorrer do tempo foram alterados, por meio da influência norte-americana, que trouxe 

para os estudos disciplinas voltadas para a compressão do homem e da vida social 

(COMERLATTO, 2008). 

Yazbek (1977 apud COMERLATTO, 2008) destaca que no período de 1936 a 1945 

existiam disciplinas de estatística e pesquisa o que já indicava a importância da dimensão 

investigativa que permitia aos profissionais em formação o “conhecimento e a análise dos fatos 

presentes na realidade” deste modo o desenvolvimento de disciplinas para a coleta e análise de 

dados agrupavam novos conhecimentos e procedimentos metodológicos (COMERLATTO, 

2008). 

Sendo assim o primeiro currículo mínimo foi aprovado no Diário Oficial no dia 3 de 

agosto de 1964, conforme parecer 286, de 19 de outubro de 1962, o mesmo foi composto por 

12 matérias a qual constava a pesquisa social como disciplina. Ficava por responsabilidade dos 

cursos de graduação inserir matérias de caráter obrigatório ou facultativo. Como preconiza o 

Art. 1° deste currículo, o “currículo mínimo do curso de Serviço Social, para a formação de 

assistente social, constituir-se-á de doze (12) matérias: Introdução ao Serviço Social; Serviço 

Social de Casos; Serviço Social de Grupos; Desenvolvimento e Organização da Comunidade; 

Administração em Serviço Social; Psicologia; Sociologia; Pesquisa Social; Economia Social; 

Direito; Ética; Higiene e Medicina Legal” (COMERLATTO, 2008). 

O currículo estabelecido no parecer 242 de 14 de março de 1970 totaliza um conjunto de 

10 matérias, fixando a duração do curso em quatro anos. O mesmo é dividido por ciclos, o qual 

não menciona a pesquisa sendo constituído das seguintes matérias: a) Ciclo básico: Sociologia; 

Psicologia; Economia; Direito e Legislação. Social; Teoria do Serviço Social. b) Ciclo 
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profissional: Serviço Social de Casos; Política Social; Ética Profissional; Serviço Social de 

Grupo; Serviço Social de Comunidade (COMERLATTO, 2008). 

No entanto, Comerlatto (2008) menciona que “algumas das finalidades relativas ao ciclo 

básico no conjunto das disciplinas agregadas, buscavam o desenvolvimento de métodos de 

análise aplicada à realidade e, uma visão integrada com vistas à ação social, vinculando ‘a 

ordem teórica à ordem prática’” (COMERLATTO, 2008). Ou seja, a necessidade de amparar a 

atuação profissional se associava a dimensão investigativa apresentada pela via da pesquisa, a 

mesma auxiliaria os profissionais na produção de conhecimento no campo profissional. 

O terceiro currículo de 1982 o ensino concentra-se nas “ementas voltadas para História 

do Serviço Social, Teoria do Serviço Social e Metodologia do Serviço Social além do estágio 

supervisionado” (IAMAMOTO, 2014, p. 615). Nele consta a “Pesquisa em Serviço Social” 

como matéria básica para formação profissional:  

Art. 1° - O currículo mínimo do curso de Serviço Social é constituído das 

seguintes matérias: a) Área Básica. Filosofia; Sociologia; Psicologia; 

Economia; Antropologia; Formação Social, Econômica e Política do Brasil; 
Direito e Legislação Social. b) Área Profissional. Teoria do Serviço Social; 

Metodologia do Serviço Social; História do Serviço Social; Desenvolvimento 

da Comunidade; Política Social; Administração em Serviço Social; Pesquisa 

em Serviço Social; Ética Profissional em Serviço Social; Planejamento Social. 
§ 1° - As matérias Estudos de Problemas Brasileiros e Educação Física serão 

obrigatórias, embora sua carga horária não integre o mínimo de duração do 

curso. § 2° - Haverá um Estágio Supervisionado obrigatório com a duração 
de, no mínimo, 10% do tempo de duração do curso, tempo esse que não se 

computará na carga horária mínima do curso. § 3° - Será condição essencial 

para a expedição do diploma a realização pelo aluno de Trabalho de Conclusão 
de Curso, sob a orientação de um professor (COMERLATTO, 2008). 

Nesta proposta curricular que é assegurado a pesquisa um status pedagógico no processo 

de formação profissional (COMERLATTO, 2008). Iamamoto (2014) aponta que há uma 

flexibilização dos currículos mínimos sendo substituídos por diretrizes curriculares mais 

flexíveis, substituindo as ementas das matérias por tópicos de estudos com caráter não 

obrigatório, definindo as competências e habilidades técnico-operativas. 

Por meio da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em 

20 de dezembro de 1996 tornou-se oportuno para o curso à regulamentação das diretrizes 

curriculares, projeto que teve início na XXVIII Convenção Nacional da Associação Brasileira 

de Ensino em Serviço Social - ABESS, ocorrida em Londrina/PR, em outubro de 1993, na qual 

as discussões culminaram no documento intitulado “Proposta de diretrizes gerais para o Curso 

de Serviço Social”. 
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Diante da urgência por uma reforma curricular a ABESS em conjunto com o Centro de 

Documentação e Pesquisa de Políticas Sociais e Serviço Social – CEDEPSS promoveu e 

coordenou um processo de mobilização com as unidades de ensino de Serviço Social. Esta 

mobilização contou com o apoio da entidade nacional representativa os profissionais de Serviço 

Social através do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS e dos estudantes, por intermédio 

da Executiva Nacional dos Estudantes em Serviço Social – ENESSO (ABESS/CEDEPSS, 

1996). 

Para a aprovação das diretrizes curriculares foram necessárias um diversificado debate 

acadêmico, que ocorreu por meio de oficinas locais, regionais e nacionais, no período entre 

“1994 e 1996 foram realizadas aproximadamente 200 (duzentas) oficinas locais, nas 67 

unidades acadêmicas filiadas à ABESS, 25 (vinte e cinco) oficinas regionais e duas nacionais” 

(ABESS/CEDEPSS, 1996). Após avaliações dos impasses e tensões que localizaram os 

obstáculos sobre a formação profissional numa perspectiva contemporânea e de qualidade foi 

aprovada e elaborada na XXIX Convenção Nacional da extinta ABESS, realizada em Recife 

no mês de dezembro de 1995, a “Proposta básica para o projeto de formação profissional” 

compreendendo os pressupostos, diretrizes, metas e núcleos de fundamentação que permitiram 

um novo desenho curricular (ABESS/CEDEPSS, 1996). 

Em 1996 surge a elaboração de um novo documento intitulado “Proposta Básica para o 

Projeto de Formação Profissional: novos subsídios para o debate”, este novo documento surge 

por meio de oficinas com a assessoria de um grupo de consultores, que culminou na “Proposta 

de Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social” nas quais foram sistematizadas as 

proposições do conjunto das unidades de ensino, resultando em seis documentos regionais a 

partir dos quais a diretoria da ABESS, a representação da ENESSO e do CFESS, o grupo de 

consultores de Serviço Social e a consultoria pedagógica, elaboraram tal proposta que foi 

apreciada na II Oficina Nacional de Formação Profissional e aprovada na assembleia geral da 

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

1996(COMERLATTO, 2008). 

As diretrizes curriculares caracterizaram-se como um momento crucial para 

reconfiguração do currículo profissional e os novos perfis assumidos pela profissão, sendo 

assim as diretrizes curriculares,  

Estabelecem um patamar comum, assegurando, ao mesmo tempo, a 
flexibilidade e descentralização do ensino em Serviço Social, de modo 

acompanhar as profundas transformações da ciência e da tecnologia na 

contemporaneidade. Os novos perfis assumidos pela questão social frente à 
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reforma do Estado e as mudanças no âmbito da produção requerem novas 

demandas de qualificação profissional, alteram o espaço ocupacional do 

Assistente Social, exigindo que o ensino superior estabeleça padrões de 
qualidade adequados (ABESS/CEDEPSS, 1996). 

É nessa perspectiva de qualificação do ensino e sua universalização como entidade 

representativa das instituições de ensino superior a ABESS encaminha a proposta para 

apreciação ao Conselho Nacional de Educação do MEC, a mesma foi subsidiada “pelas 

competências e atribuições previstas na Lei da Regulamentação da Profissão e em preceitos do 

Código de Ética do Assistente Social, documentos legitimados e constitutivos da materialização 

jurídica do projeto profissional” (IAMAMOTO, 2014). Vale lembrar que através da 

reafirmação do ensino e da pesquisa como áreas importantes do processo de graduação e pós-

graduação a ABESS e o CEDEPSS se fundem originando a atual Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS possibilitando os avanços do debate sobre a 

pesquisa no processo de formação profissional do assistente social. 

De acordo com Comerlatto (2008) os projetos propostos pela comissão de especialistas e 

o outro aprovado nas instâncias oficiais do Ministério da Educação – MEC descrevem os itens 

acerca do perfil dos formandos, das competências e habilidades a serem desenvolvidas, da 

organização dos cursos e conteúdos curriculares, do estágio supervisionado, do trabalho de 

conclusão de curso e das atividades complementares. Estes projetos através da homologação 

ocorrida em 2001 pelo Ministério da Educação e do Desporto “sofre forte descaracterização no 

que se refere à direção social da formação profissional, aos conhecimentos e habilidades 

considerados essenciais ao desempenho do assistente social” (IAMAMOTO, 2014). 

Nas diretrizes curriculares aprovadas pelo MEC em 2001 à pesquisa encontra-se no 

núcleo dos fundamentos do trabalho profissional do Serviço Social, estes compreendem todos 

os elementos constitutivos do Serviço Social como uma especialização do trabalho: sua 

trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, os componentes éticos que envolvem o 

exercício profissional, a pesquisa, o planejamento e administração em Serviço Social e o estágio 

supervisionado (DIRETRIZES CURRICULARES, 2001). A pesquisa associada às dimensões 

de ensino e extensão modificam as possibilidades do processo de ensino-aprendizagem da 

formação do assistente social gerando constante produção de conhecimento.  

A Pesquisa em Serviço Social compreende como matéria básica para formação, desta 

forma a sistematização da teoria e pratica do exercício profissional é assumido pela postura 

investigativa que permitirá a definição de estratégias e instrumental técnico que fortalecem o 

enfrentamento da desigualdade social. A postura investigativa possibilitará aos profissionais 
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repensar sua intervenção profissional assim como os modos de pensar e agir no campo de 

atuação (ABESS/CEDEPSS, 1996). 

Tais diretrizes curriculares propõem que as matérias básicas se desdobrem em: 

disciplinas, seminários temáticos, oficinas/ laboratórios, atividades complementares e outros 

componentes curriculares. Deste modo a matéria Pesquisa em Serviço Social tem como caráter 

natureza, método e processo de construção do conhecimento: o debate teórico metodológico, 

assim como a elaboração de análise de indicadores socioeconômicos. É nesta disciplina que a 

dimensão investigativa constitui o trabalho do assistente social para subsidiar a produção de 

conhecimento sobre processos sociais e reconstrução do objeto da ação profissional. 

Comerlatto (2008) menciona que a Pesquisa em Serviço Social aponta para a “concepção, 

elaboração e realização de projetos de pesquisa. A pesquisa quantitativa e qualitativa e seus 

procedimentos. Leitura e interpretação de indicadores socioeconômicos. Estatística aplicada à 

pesquisa em Serviço Social” (DIRETRIZES CURRICULARES, 1999 apud COMERLATTO, 

2008). Esses elementos constitutivos conduzem ao aperfeiçoamento técnico- operativo 

demarcando a formação profissional desta forma o “rigor teórico-metodológico e o 

acompanhamento da dinâmica societária, permitiram atribuir um novo estatuto aos processos 

formativos e operativos, demarcando a necessária articulação entre as dimensões investigativa 

e interventiva no âmbito dessa profissão” (COMERLATTO, 2008). 

Sendo assim, desde a gênese do Serviço Social até os dias atuais, há um constante 

movimento de amadurecimento profissional que se direcionam no enfrentamento das 

dimensões estratégicas e técnico-operativas, associando a interpretação genérica dos 

fenômenos à formulação de respostas criativas para o enfrentamento da questão social. Neste 

sentido a dimensão investigativa atua como uma atividade essencial contribuindo para o 

desvendamento da realidade sócio profissional. A dimensão investigativa associada à pesquisa 

caracteriza-se “como estratégia político-pedagógica, conjugando as finalidades de produzir 

conhecimentos acerca das temáticas sociais e propor respostas criativas e coletivas às 

expressões da questão social inerentes à vida cotidiana em suas relações” (COMERLATTO, 

2008). 

Com isso, conclui-se que é imprescindível a associação da dimensão investigativa a 

dimensão interventiva, associado o tripé ensino, pesquisa e extensão nos processos de formação 

e do exercício profissional, assegurando uma qualificação respaldada pelo rigor teórico-

metodológico trazendo respostas da realidade social.  
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3 CAPÍTULO 2 - CONSOLIDAÇÃO DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NO 

SERVIÇO SOCIAL 

Este capítulo destina-se a retomar a importância das diretrizes curriculares para a 

implementação da disciplina de pesquisa no serviço social assim como o papel do projeto ético-

político profissional na formação do assistente social.  Posteriormente abordaremos a criação 

da pós-graduação no Brasil, e sem seguida no Serviço Social. Este foi um passo importantíssimo 

para a efetivação da produção do conhecimento no âmbito profissional.  

Diante do exposto a concentraremos os nossos esforços para contextualizar a 

transversalidade da pesquisa, está orientada pelas diretrizes curriculares de 1996 deve 

apresentar de forma transversal na grade curricular do curso com isso no último tópico 

desenvolveremos uma breve critica acerca do currículo do serviço social pois este não aborda 

temáticas que condizem com a realidade social de atuação profissional. Consideramos aqui o 

curso de serviço social da UFBA situa-se no estado da Bahia considerado o estado mais negro 

do país. É evidente que a discussão da questão racial é um elemento ímpar pra formação 

profissional. 

3.1 DIRETRIZES CURRICULARES NO SERVIÇO SOCIAL:  INSTRUMENTO DE 

PODER E TRANSFORMAÇÃO CULTURAL? 

O currículo mínimo de 1982 foi elaborado coletivamente pela categoria profissional no 

qual demonstravam elementos para a direção social, ética, política e ideológica da profissão 

(MOREIRA; CAPUTI, 2016). Entretanto, Santos (2007 apud MOREIRA; CAPUTI, 2016) 

aponta que o currículo mínimo de 1982 apresentava alguns equívocos, a saber: “a forte presença 

do ecletismo teórico, a fragilidade de produção do conhecimento sobre a ética”.  

Deste modo, Guerra (2011) salienta que na década de 1980 a profissão passará por uma  

importante revisão na formação profissional, com a adoção de novo currículo 

que opera uma inflexão no perfil de profissional tecnocrata, cuja intervenção 
se fazia através de métodos de caso individual, grupos e comunidade, com o 

que se desencadeia um processo de construção de uma cultura crítica, tendo 

na pesquisa, o seu fundamento, e na produção do conhecimento inovador e 
contribuição com outras áreas do conhecimento, a sua expressão.(GUERRA, 

2011, p. 133) 

O processo de revisão curricular culminou na elaboração das Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS de 1996, por vez a nova proposta de formação profissional de assistentes sociais 

acompanhou o movimento dinâmico, contraditório e dialético da sociabilidade capitalista 
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demarcando suas bases teóricas e sua aproximação com o marxismo (MOREIRA; CAPUTI, 

2016). 

Vale ressaltar que a revisão curricular de 1996 possibilitou o reconhecimento do 

amadurecimento da categoria profissional, de um referencial acumulado durante os anos 80, 

produto de um horizonte teórico-metodológico e ético-político evidenciando a clara opção para 

a direção social. Desse modo, as diretrizes curriculares apontam esforços para uma formação 

profissional de qualidade tendo como primeiro princípio a afirmação da investigação, sendo 

assim,  

O primeiro é afirmação da investigação como uma atividade vital para a 

própria atualização e reprodução do Serviço Social. Em um mundo em 

constante mutação exige-se profissionais em geral - e do Assistente Social em 
particular - competência e agilidade na pesquisa e desvendamento da 

realidade, isto é, na apreensão da dinâmica, dos processos sociais. Esta 

observação adquire especial relevo ao se considerar o caráter prático-

interventivo da profissão. Assim, além do estímulo as preocupações 
investigativas e às atividades de iniciação à pesquisa na graduação, laços 

devem ser estreitados, especialmente no âmbito das políticas de pesquisa, 

entre a graduação e a pós-graduação, em quantos níveis particulares do 
processo de qualificação acadêmico-profissional na área de Serviço Social. 

(ABESS, 1997, p.19) 

Destarte, afirma-se que o projeto profissional é fruto de uma construção coletiva 

conformando-se em um projeto pedagógico não apenas orientados em conteúdos programáticos 

mais expressando-se em um conjunto de concepções explicitando as predisposições políticas, 

teóricas e metodológicas incorporando um projeto educacional de curso (ANDRADE, 2000, 

p.4 apud PRATES; CLOSS; CARRARO, 2016).  

Bourguignon (2007, p.50) salienta que “a prática da pesquisa no Serviço Social se põe 

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

sociais decorrentes do agravamento da questão social, em suas múltiplas manifestações, tendo 

como referência a perspectiva teórico-metodológica crítica que sustenta a produção de 

conhecimento e a intervenção na profissão” sendo assim o processo de revisão curricular e a 

consolidação do projeto ético-político são elementos fundamentais para a consolidação 

Pesquisa. Esta consolidação é alcançada através da maturidade intelectual adquirida pela 

relação de diferentes áreas de conhecimento nas ciências sociais e humanas.  

Destaca-se que nesse curso de maturação profissional a elaboração de uma nova proposta 

curricular foi orientada pela tradição marxista, de acordo com Netto (1996a, p. 112-3) “a 

tradição marxista se colocou no centro da agenda intelectual da profissão: todas as polemicas 

relevantes (o debate sobre formação profissional e sobre teoria e metodologia, sobre Estado e 
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movimentos sociais, sobre democracia e cidadania, sobre políticas sociais e assistência) fora 

decisivamente marcadas pelo pensamento marxista”.  

Desse modo as diretrizes curriculares vigentes desde 1996 configuram-se como uma das 

bases para formação do projeto ético-político. Sendo assim este projeto curricular preconiza 

que a formação profissional deve orientar-se para uma “formação intelectual e cultural 

generalista crítica, competente em sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa 

e propositiva, no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho” (MAURIEL; 

GUEDES, 2013). 

De acordo com a ABEPSS as atuais Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social 

(com base no currículo aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 08 de novembro de 

1996) da antiga ABESS (Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social), expressam 

inúmeros avanços, dentre eles: o amadurecimento da compreensão do significado social da 

profissão, a tradição teórica que permite a leitura da realidade em uma perspectiva sócio-

histórica, as respostas da profissão à conjuntura e apontam para a consolidação de um projeto 

de profissão vinculado às demandas da classe trabalhadora. 

Desta forma as diretrizes curriculares apontam que a formação profissional deve 

direcionar o assistente social atuar “nas expressões da questão social, formulando e 

implementando propostas para seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas, 

empresariais, de organizações da sociedade civil e movimentos sociais” assim como na 

“formação intelectual e cultural generalista crítica, competente em sua área de desempenho, 

com capacidade de inserção criativa e propositiva, no conjunto das relações sociais e no 

mercado de trabalho. Profissional comprometido com os valores e princípios norteadores do 

Código de Ética do Assistente Social.”  (DIRETRIZES CURRICUKARES, 1996).  

A formação profissional deve abranger as três dimensões do Serviço Social: teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa, sendo assim as diretrizes curriculares apontam 

que as competências e habilidades técnico-operativas devem 

Formular e executar políticas sociais em órgãos da administração pública, 
empresas e organizações da sociedade civil; Elaborar, executar e avaliar 

planos, programas e projetos na área social; Contribuir para a 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 estudos sócio-
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econômicos para identificação de demandas e necessidades sociais; Realizar 

visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de 

Serviço Social; Exercer funções de direção em organizações públicas e 
privadas na área de serviço social; Assumir o magistério de Serviço Social e 

coordenar cursos e unidades de ensino; Supervisionar diretamente estagiários 

de Serviço Social. (DIRETRIZES CURRICULARES, 1996) 

Considera-se assim que as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 19963 apontam para 

uma nova lógica curricular, que organiza três Núcleos de Fundamentos, os quais exprimem um 

conjunto de elementos constitutivos da formação profissional, são eles: 

1 Núcleo de fundamentos teórico-metodológico da vida social;  

2 Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira;  

3 Núcleo de fundamentos do trabalho profissional. 

Tais núcleos se tornam eixos articuladores dos conteúdos necessários para a formação e 

o trabalho profissional do assistente social e “desdobram-se em áreas de conhecimento que, por 

sua vez, se traduzem pedagogicamente através do conjunto dos componentes curriculares, 

rompendo, assim, com a visão formalista do currículo, antes reduzido a matérias e disciplinas” 

(ABEPSS/CEDEPSS, 1996, p. 63). 

Nesta nova lógica, as matérias se desdobram em diversos componentes curriculares, que 

ganham forma didático-pedagógica diferenciadas como: disciplinas, seminários temáticos, 

oficinas/laboratórios, atividades complementares e dentre outros; além das atividades 

integradoras do currículo: o estágio supervisionado, que agora é formalizado em 15% da carga 

horária total do curso e o trabalho de conclusão de curso. 

É importante destacar que, de acordo com as diretrizes curriculares do curso do Serviço 

Social há tópicos de: Sociologia, Teoria Política, Economia Política, Filosofia, Antropologia, 

Formação Sócio-Histórica do Brasil, Direito e Legislação Social , Política Social, 

Desenvolvimento Capitalista e Questão Social, Classes e Movimentos Sociais, Fundamentos 

Históricos e Teórico-metodológicos do Serviço Social, Trabalho e Sociabilidade, Serviço 

Social e Processos de Trabalho, Administração e Planejamento em Serviço Social, Pesquisa em 

Serviço Social e Ética Profissional. Nesses tópicos não consta a palavra raça. Diversidade 

aparece uma vez em Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade 

brasileira para tratar de diversidade regional e local. A palavra “cultural” aparece duas vezes: 

no perfil do bacharel “Profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, 

competente em sua área de desempenho...” e nas recomendações; “Incentivar o aluno, através 

                                                             
3 ANEXO E. 
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de procedimentos pedagógicos, ao permanente aperfeiçoamento cultural e domínio da língua 

portuguesa”. A palavra “culturais” aparece no tópico de antropologia: “A relação dialética entre 

o material e o simbólico na construção das identidades sociais e da subjetividade. Imaginário, 

representações sociais e expressões culturais dos diferentes segmentos sociais com ênfase na 

realidade brasileira e suas particularidades regionais.” E surgem em Classes e Movimentos 

Sociais - As teorias sobre classes sociais e sujeitos coletivos. A estrutura de classes na sociedade 

brasileira enfatizando as classes subalternas em suas condições de vida, trabalho, manifestações 

ideopolíticas e sócio-culturais. Direitos sociais e humanos do Brasil. Movimentos sociais em 

suas relações de classe, gênero e étnico-raciais. Identidade e subjetividade na construção dos 

movimentos societários. Importância e significado do terceiro setor.  

Desta forma observasse que raça não é um conceito que transversaliza durante as 

disciplinas apresentadas na formação profissional do assistente social. O curso de Serviço 

Social da UFBA está situado na Bahia, considerado o estado mais negro do país, desta forma a 

população usuária do Serviço Social durante a atuação profissional é predominantemente negra. 

É basilar que o período de permanência dos discentes nas cátedras acadêmicas transpassem 

temáticas a serem discutidas nos campos profissionais, garantindo uma formação de qualidade 

que se aproxime a realidade social. 

3.2 O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL E A DIMENSÃO 

INVESTIGATIVA 

O Movimento de Reconceituação destaca-se na história do Serviço Social como um 

marco importante para o amadurecimento profissional. O percurso da profissão é marcado por 

avanços e conquistas com o intuito de consolidar a produção de conhecimento que lhes dão 

suporte teórico e metodológico para intervir na realidade social (BOURGUIGNON, 2007).  

Bourguignon (2007, p.47) peremptoriamente afirma que “as décadas de 1980 e 1990 

marcam historicamente avanços e conquistas para o Serviço Social nos seus diferentes campos 

de ação bem como em seu processo de constituir-se e de consolidar-se como espaço de 

produção de conhecimento, em seu próprio âmbito e frente às demais áreas de conhecimentos”. 

A tentativa de rompimento com as bases conservadoras inicia-se a partir da década de 

1960 com o movimento de Reconceituação. O reformismo conservador possibilitou a 

“interlocução com a teoria marxista na década de 1980 e seu amadurecimento na década 

seguinte, propicia os elementos teóricos, éticos e políticos fundamentais para a conformação do 
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atual projeto profissional hegemônico do Serviço Social brasileiro” (MOREIRA; CAPUTI, 

2016). 

Conforme esboçado no capítulo anterior, o movimento de renovação do Serviço Social 

no Brasil caracterizou-se por meio de três vertentes de análise: perspectiva modernizadora; 

reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura. Netto (1991) aponta que a intenção de 

ruptura possibilita o rompimento com o Serviço Social tradicional alicerçado a Igreja Católica. 

Esta diretriz permitiu a aproximação com a tradição marxista permitindo uma análise da 

realidade capitalista por meio do materialismo histórico e dialético que “objetivava a correção 

do sujeito, eliminando carências e disfunções a partir de um tratamento isolado para cada 

problemática” (SILVA, 2018, p.3).  

A aproximação do Serviço Social com a teoria social de Marx e a compreensão da 

tendência crítico-dialética possibilitou a profissão a formação do atual Projeto Ético-Político 

que conforme Netto (1999 apud MOREIRA; CAPUTI, 2016 ,p.100) se organiza “a partir do 

processo da recusa e crítica ao conservadorismo na profissão; rejeita os ideários conservadores 

– que foram referência para o Serviço Social tradicional desde sua gênese no país – e se vincula 

a outra perspectiva de formação e exercício profissional que, não obstante, também está 

alinhada a um ideal de projeto societário a ser construído”.  

Outro ponto basilar para construção do projeto ético-político são os impactos do III 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), o conhecido “Congresso da Virada” que 

ocorreu de 23 a 27 de setembro de 1979 em São Paulo, este evento segundo Abramides (2017) 

expressou para o Serviço Social de forma “pública e coletiva da ruptura com o conservadorismo 

presente na profissão”. A grosso modo o III CBAS contou com a organização e participação de 

frentes sindicais e pré-sindicais de assistentes sociais no país que por meio de organização e 

lutas deliberou a construção das entidades sindicais, deste modo o III Encontro de entidades 

sindicais e pré-sindicais dos assistentes sociais, que ocorreu antes do III CBAS, deliberou a 

continuidade na participação do movimento sindical classista e na fundação 

da CUT, realizada em 1983; continuidade de mobilização da categoria a partir 

de suas reivindicações específicas e as dos trabalhadores em serviço público; 

o reconhecimento dos assistentes sociais partícipes do trabalho coletivo, 
inseridos na divisão sociotécnica do trabalho; a atuação junto aos movimentos 

populares em defesa de suas reivindicações e apoio ativo e solidário às suas 

lutas, articulação com a Abepss, que iniciava o processo de renovação na 
formação profissional, que culmina com o currículo de 1982, referenciado na 

teoria social de Marx, na perspectiva da totalidade, e a rearticulação com o 

movimento estudantil. Iniciou-se ainda o debate relativo à necessidade de uma 
ação estratégica em todo o país para concorrer ao pleito do conjunto CFAS/ 

Cras, atualmente CFESS/Cress, que até 1979 encontrava-se sob a hegemonia 
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dos setores conservadores e tecnocratas da profissão. (ABRAMIDES, 2017, 

p.185) 

Desta forma, no “Congresso da Virada” as entidades sindicais elaboraram um documento 

em forma de repudio, o mesmo foi trabalho em todo o congresso e apresentava os seguintes 

tópicos “repúdio ao convite a representantes da ditadura militar para estar na mesa de abertura 

do congresso, críticas à limitada participação dos estudantes, ao preço alto das inscrições, à 

definição de temas e setorização dos debates, à ausência de participação da categoria em todo 

o processo”, diante das reivindicações, a categoria profissional foi convocada para uma 

assembleia geral o que “virou” o congresso com debates necessários para a profissão 

(ABRAMIDES, 2017, p.185). 

O “Congresso da Virada” para o Serviço Social foi de suma importância pois neste 

momento a profissão assume o compromisso com a classe trabalhadora e assume seu 

reconhecimento enquanto profissional inserido na divisão social e técnica de trabalho, 

conforme Abramides (2017, p.186) o III CBAS constitui-se como um “evento coletivo, 

massivo, da categoria” no qual designou-se “erupção do projeto de ruptura com o 

conservadorismo por sua direção social nos anos 1980 e pelo Projeto Ético-Político profissional 

do Serviço Social brasileiro a partir dos anos 1990” (ABRAMIDES, 2017). 

Destarte, é no processo de redemocratização da sociedade brasileira que o projeto ético-

político é construído, e como todo projeto desenvolve-se “em meio às contradições econômicas 

e políticas engendradas na dinâmica das classes sociais antagônicas” (TEXEIRA; BRAZ, 2009, 

p.4). Moreira e Caputi (2016) afirmam que os projetos societários são projetos coletivos que 

apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, desta forma “os projetos societários 

possuem a peculiaridade de se apresentarem enquanto projetos macroscópicos, evidenciando 

um conjunto de valores a serem gestados para a construção de uma nova ordem social, ou, num 

polo oposto, para a manutenção do modo de produção operante” (MOREIRA; CAPUTI, 2016, 

p.100). 

O projeto ético-político do Serviço Social é consubstanciado por três elementos, o qual 

Braz (2008, MOREIRA; CAPUTI, 2016, p.103) caracteriza a materialidade do projeto ético-

político. Esses três elementos são: dimensão da produção cientifica da categoria; dimensão 

político-organizativa; e a dimensão jurídico-política. Portanto as organizações representam-se 

de tais formas: 

I – dimensão da produção científica da categoria: diz respeito a toda produção 

de conhecimento e sistematização das ações profissionais, seja na academia 
ou em outros espaços sócio ocupacionais; II – dimensão político-organizativa: 
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refere-se à militância e todos os espaços deliberativos e de representações na 

categoria, seja no conjunto Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e do 

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), na ABEPSS ou na Executiva 
Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO); III – dimensão 

jurídico-política: entendida como o conjunto de leis, resoluções, documentos 

e textos políticos que balizam a atuação profissional como, por exemplo: 

Código de Ética Profissional (1993), Lei de Regulamentação da profissão no 
8.662/1993, Diretrizes Curriculares de 1996, Constituição Federal de 1988, 

Resoluções do Conjunto CFESS/CRESS, dentre outros. (BRAZ 2008, 

MOREIRA; CAPUTI, 2016, p.103) 

As três dimensões citadas acima formam um projeto ético-político profissional 

comprometido com a construção de uma sociedade anticapitalista, articulado de forma coletiva 

apresentando o fortalecimento de um determinado projeto de sociedade (MOREIRA; CAPUTI, 

2016). Desse modo, Netto (2006, p.15) propõe que o projeto ético-político deve reconhecer a 

liberdade como valor central comprometendo-se com a autonomia, a emancipação e a plena 

expansão dos indivíduos sociais, o mesmo afirma que “este projeto profissional se vincula a 

um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem 

exploração/dominação de classe, etnia e gênero” (NETTO, 2006, p.15). 

A produção do conhecimento no interior do Serviço Social, compreende a dimensão 

investigativa da profissão que se ancora nas tendências teórico-críticas do pensamento social, 

estas são sistematizadas nas produções da profissão onde se apresentam os processos reflexivos 

da atuação profissional (TEXEIRA; BRAZ, 2009) 

Teixeira e Braz (2009, p.7) acrescentam que essas três dimensões se formam a partir de 

elementos identificados no processo histórico da profissão, estes compreendem a elucidação 

dos princípios e valores ético-políticos; a matriz teórico-metodológica da profissão; surge da 

crítica radical à ordem social vigente; e por fim o último elemento se manifesta nas lutas e 

posicionamentos políticos acumulados através de suas formas coletivas de organização. 

Destarte, é por meio das dimensões supracitadas que estes elementos se concretizam no projeto 

da profissão. 

A consolidação do projeto ético-político do Serviço Social firmou-se na década de 1990 

por meio das Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996. Conforme Moreira e Caputi (2016) 

as Diretrizes Curriculares permite o avanço profissional, no que tange o compromisso do 

assistente social com a classe trabalhadora em direção a outra sociabilidade, ou seja, uma 

formação profissional não só voltada para o mercado, mas para vida social expressando um 

comprometimento de ensino e aprendizagem orientado a dinâmica da vida social. 
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3.3 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL 

A partir da década de 60 no bojo da ideologia desenvolvimentista no Brasil o ensino 

superior expandia-se de tal forma a pressionar um sistema educacional caracterizado como 

antiquado e rígido, cabia as instituições responderem esta demanda por meio da contratação de 

professores, estes por muitas vezes eram recém graduandos.  

Para ampliar a qualificação dos professores nas universidades houve o planejamento dos 

cursos de pós-graduação stritu-senso “cujo objetivo seria a formação do docente universitário 

e de profissionais de pesquisa” (BAPTISTA; RODRIGUES, 1995). Guerra (2011) salienta que 

neste período a expansão da pós-graduação estava pautada na “perspectiva de configurar à 

universidade um determinado perfil de neutralidade, assepsia, tecnocratismo, conformando e 

sustentando uma racionalidade formal-burocrática” no contexto de ditadura. 

Prates, Closs e Carraro (2016) apontam que a institucionalização da pós-graduação está 

atrelada a criação da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

em 11 de julho 1951 pelo decreto n° 29.741, a CAPES terá  “a função de coordenar o sistema 

nesse nível de ensino, bem como, avaliar os cursos de mestrado e doutorado, estimulando, por 

meio de bolsas de estudo, auxílios e outros subsídios, a formação de recursos humanos 

qualificados para a docência em grau superior, a pesquisa e o atendimento às demandas dos 

setores público e privado” (BRASIL, 2012 apud PRATES; CLOSS; CARRARO, 2016, p. 6). 

Conforme Baptista e Rodrigues (1995) a criação da pós-graduação no Brasil seguiu os 

modelos norte-americano que diferenciava a formação em stritu-senso e lato-senso. Sendo 

assim o modelo stritu-senso ficará responsável pela formação dos professores para o magistério 

universitário e de pesquisadores, estes poderiam atingir os graus de Mestre e posteriormente 

Doutor, mediante a elaboração de uma dissertação ou tese respectivamente. A lato-senso 

capacitaria profissionais a título de especialização e não de grau acadêmico. 

No posicionamento de Guerra (2011) a criação da pós-graduação baseada nas estruturas 

dos EUA tinha como prioridade a “formação de professores que atenda a pretensão de expandir 

o ensino e o estimulo à pesquisa voltada para atender estritamente os interesses do mercado; o 

treinamento de técnicos vislumbrando as necessidades do desenvolvimento nacional naqueles 

setores privilegiados pela ditadura”, que para a mesma deixaria o Brasil dependente de outros 

países revelando a submissão do ensino superior ao Estado e dos interesses do mercado. 

Devido a rápida expansão da pós-graduação foi necessária a criação de uma política que 

orientasse o funcionamento dos cursos no país, desta forma foi criado em 1974 o Conselho 
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Nacional de Pós-Graduação no qual a função era “formar uma política nacional, com o 

estabelecimento de metas prioritárias e a proposição de um orçamento que atendesse ao 

planejamento da Pós-Graduação em função das necessidades do desenvolvimento econômico 

(BAPTISTA; RODRIGUES, 1995, p.110).  

O I Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG vigorou entre 1975 a 1979 e teve como 

diretriz vital a institucionalização do sistema, a elevação de desempenho e o planejamento de 

sua expansão, estabelecendo as seguintes funções para o ensino pós-graduado: “formação de 

professores para o magistério universitário; formação de pesquisadores para o trabalho 

cientifico; preparação de profissionais de nível elevado” (BAPTISTA; RODRIGUES, 1995, 

p.110).  

O II PNPG prevaleceu de 1982 a 1985 e teve como principal objetivo “a formação de 

recursos humanos qualificados para as atividades docentes, de pesquisa e ser a formação de 

recursos humanos qualificados para as atividades docentes, de pesquisa e técnicas visando ao 

atendimento dos setores público e privado” e como diretrizes direcionou o foco na qualidade 

da pós-graduação sendo necessária a institucionalização e o aperfeiçoamento da avaliação 

(BRASIL, 2010, p.26). 

O III PNPG vigorou de 1986 a 1989 e teve como finalidade o “desenvolvimento da 

pesquisa pela universidade e a integração da pós-graduação ao sistema de ciência e tecnologia”, 

além deste objetivo o plano teve como direcionamento a ampliação das atividades de pesquisa 

estabelecendo “a universidade como ambiente privilegiado para a produção de conhecimento, 

enfatizando o seu papel no desenvolvimento nacional” (BRASIL, 2010, p.26-27). 

Baptista e Rodrigues (1995, p.111) menciona que na década de 1990 foi elaborado o IV 

PNPG que objetivou pensar “a pós-graduação, contextualizada no processo vivido pelo país 

principalmente após a promulgação da nova Constituição, a qual objetiva fortalecer o potencial 

formador dos recursos humanos e incentivar e fomentar a pesquisa”. Contudo, segundo o 

documento da PNPG 2011-2020 o IV PNPG por conta de “uma série de circunstâncias, 

envolvendo restrições orçamentárias e falta de articulação entre as agências de fomento 

nacional, impediu que o Documento Final se concretizasse num efetivo Plano Nacional de Pós-

Graduação” (BRASIL, 2010, p.29). 

O PNPG de 2005 a 2010 destinou-se ampliar de forma equilibrada “o sistema nacional 

de pós-graduação, com o propósito de atender com qualidade as diversas demandas da 

sociedade, visando ao desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do país [...] 
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subsidiar a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas para as áreas de 

educação, ciência e tecnologia” (BRASIL, 2010, p.29). 

O atual Plano Nacional de Pós-graduação 2011-2020 se apoia em cinco eixos a saber: a 

expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação-SNPG; a criação de uma agenda nacional de 

pesquisa; o aperfeiçoamento da avaliação; multi/interdisciplinaridade; o apoio a outros níveis 

de ensino (BRASIL, 2010, p.293). 

Verifica-se que os cinco planos foram importantes para o avanço da pós-graduação e da 

produção de conhecimento deste modo o PNPG 2010-2020 destaca as contribuições a seguir:  

1 – a capacitação dos docentes das universidades, formando o primeiro 

contingente de pesquisadores e especialistas em âmbito federal; 2 – a 

preocupação com o desempenho e a qualidade; 3 – a integração da pesquisa 
desenvolvida na universidade com o setor produtivo, visando o 

desenvolvimento nacional; 4 – a flexibilização do modelo de pós-graduação, 

o aperfeiçoamento do sistema de avaliação e a ênfase na internacionalização; 

5 – a introdução do princípio de indução estratégica, o combate às assimetrias 
e o impacto das atividades de pós-graduação no setor produtivo e na combate 

às assimetrias e o impacto das atividades de pós-graduação no setor produtivo 

e na sociedade, resultando na incorporação da inovação no SNPG e na 
inclusão de parâmetros sociais no processo de avaliação. (BRASIL, 2010, 

p.16) 

Guerra (2011) frisa que a observação dos “Planos Nacionais de Pós-Graduação dos 

últimos 20 anos demonstra o aprofundamento de uma histórica política de fomento voltada a 

atender aos interesses da indústria brasileira, operando na direção de formar recursos humanos 

para o mercado, através de com empresas. 

A mesma autora traz uma abordagem contemporânea ao salientar que o PNPG 2011-2020 

evidencia a desigualdade do Brasil com outros países no que tange ao investimento na formação 

pós-graduanda destacando cinco pontos dentre eles: o investimento na pós-graduação a 

distância; nos Mestrados Profissionais (destinados à formação de recursos para as empresas); 

na interdisciplinaridade; em áreas estratégicas; 5) na internacionalização e cooperação 

internacional (GUERRA, 2011, p. 139). 

Destarte, a institucionalização da pós-graduação no Brasil abriu caminhos para a 

produção de conhecimento assim como o desenvolvimento da pesquisa aumentando a 

qualificação docente e a produtividade de pesquisadores identificados nas diversas áreas, 

contudo a flexibilização no ensino superior submete os cursos de graduação e pós-graduação a 

uma lógica produtivista subordinada “aos imperativos do mercado e da moda, a nova pós-

graduação brasileira como prestadora de serviços, pautada na sociabilidade que emana das 

relações sociais do novo imperialismo” (GUERRA, 2011, p. 140). 
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A partir dos anos 1970 surgem os primeiros cursos de pós-graduação nas áreas de 

Ciências Sociais e em Serviço Social, em consequência ocorre a expansão da pesquisa e da 

produção de conhecimento em Serviço Social. O primeiro curso de mestrado em Serviço Social 

iniciou em 1971 na Pontifica Universidade Católica de São Paulo, seguido da Pontifica 

Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1972 (BAPTISTA; RODRIGUES, 1995). 

Em 1976 iniciam as atividades de pós-graduação na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro em 1977 da Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 1978 surge o 

mestrado na Universidade Federal da Paraíba e no ano seguinte na Universidade Federal de 

Pernambuco. E em 1981 foi implementado o primeiro curso de Doutorado na Pontifica 

Universidade Católica de São Paulo (BAPTISTA; RODRIGUES, 1995, p.110). 

Prates e Kunzler (20??) apontam que na década de 1970 “os cursos de Pós-Graduação 

começaram a receber os primeiros incentivos através de quotas de bolsas para alunos de 

mestrado, quando então foram titulados os primeiros mestres em Serviço Social”. É neste 

mesmo período que os órgãos de fomento (CNPq e CAPES) reconhecem o Serviço Social como 

área de conhecimento no contexto da sociedade brasileira. 

Entre os períodos de 1980 a 1990 a um expressivo esforço da profissão no fortalecimento 

da base cientifico-profissional. Destarte, Silva e Silva (2015) frisam que a partir do currículo 

de 1982 a um destaque no processo de construção crítica da profissão logo, 

Trata-se de um período de inegáveis avanços para o Serviço Social, expressos 
nas produções científicas e nos programas de graduação e pós-graduação 

stricto sensu. Isto reafirmou o legado crítico de parte do movimento de 

reconceituação-renovação, adensado pelo contexto nacional de luta coletiva 

dos movimentos sociais em prol do processo de redemocratização política do 
país. Esse cenário fértil possibilitou gestar um projeto profissional crítico que 

se convencionou chamar de “projeto ético-político profissional”, como 

direção social estratégica. É nesse rico contexto que a pesquisa adquire clara 
importância na formação acadêmico-profissional dos assistentes sociais, 

estimulando a reconstrução da realidade inspirada na perspectiva de 

totalidade, redefinindo o papel dos instrumentos-técnicas e construindo 
respostas além da imediaticidade cotidiana impregnada no trabalho 

profissional. Para tanto, é imprescindível a qualificação do assistente social, 

considerando o embasamento teórico, a disciplina intelectual, o rigor 

científico acadêmico e o trabalho profissional, fundados nos princípios 
norteadores da profissão conforme estabelecidos no Código de Ética do 

Serviço Social de 1993. (SILVA; SILVA, 2015, p.239) 

Nesse sentido a formação qualificada deve perpassar pelo estimulo da dimensão 

investigativa fundamentado em concepções teórico-metodológica críticas. Netto (1996a) 

analisa que na entrada dos anos noventa o Serviço Social apresenta-se como uma profissão 

relativamente consolidada, a mesma já obtinha um currículo mínimo e estava legalmente 
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inserida no ensino superior. Diante desse amadurecimento profissional o Serviço Social já 

contava com “uma bibliografia própria, alargada num fluxo constante, e mantinha, além de 

publicações intermitentes e alguns órgãos universitários, uma revista profissional com 

periodicidade regular, circulando nacionalmente há mais de uma década” (NETTO, 1996a, p. 

107). 

3.4 CURRICULO E TRANSVERSALIDADE RACIAL NO SERVIÇO SOCIAL EIS O 

DESAFIO 

O Serviço Social por se caracterizar como uma profissão interventiva destacam nas 

Diretrizes Curriculares de 1996 que “a ética e a pesquisa são transversais à formação e ser 

transversal significa que, em toda a disciplina e processo formativo, a atitude investigativa e o 

exercício de processos de desvendamento, via investigação, sejam privilegiados” (PRATES, 

2017). Desse modo Comerlatto (2008) destaca que “a pesquisa precisa ser transversal à 

formação profissional e, inclusive, ser um elo da unidade da graduação e pós-graduação em 

Serviço Social”. 

Destarte Prates e Kunzler (20??) conceituam a transversalidade e ressaltam que a mesma 

deve abranger conteúdos teóricos revelados pela realidade social de maneira a dinamizar os 

conteúdos em seus métodos circulares internos, as pontuam que: 

Ser transversal significa que em toda a disciplina e processo formativo a 
atitude investigativa e o exercício de processos de desvendamento, via 

investigação, sejam privilegiados. Significa a busca pelo adensamento sobre 

os sujeitos e fenômenos com os quais trabalhamos, com o compromisso ético 
de não nos conformarmos com o aparente, porque as populações usuárias de 

nossos serviços merecem de nós avaliações que contemplem essa qualidade, 

para que possamos propor de modo mais pertinente, contemplando inclusive 
e fundamentalmente as necessidades e expectativas dos sujeitos nesse 

processo (PRATES, 2011 apud PRATES; KUNZLER (20??). 

Guerra (2011) alude que a pesquisa deve ser transversal à formação desde a graduação 

até a pós-graduação para de tal forma consolidar o tripé ensino, pesquisa e extensão. Mauriel e 

Guedes (2013) coincidem da mesma opinião, que a graduação e a pós-graduação devem 

dialogar desenvolvendo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, portanto as autoras 

sugerem “a inserção de discentes de diferentes níveis de formação (graduação e pós-graduação) 

em grupos de pesquisa; o empenho em ofertar, nos cursos pós-graduação, disciplinas voltadas 

à pesquisa e ao método, acessíveis aos discentes desses cursos que atuam como docentes nos 

cursos graduação de Serviço Social em diferentes Unidades de Formação Acadêmicas (UFA)” 

(MAURIEL; GUEDES, 2013, p. 18). 
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É importante deixar claro que a pesquisa não deve ser vista apenas como uma disciplina 

obrigatória situada no currículo de formação profissional vinculadas as dimensões técnico-

operativa, teórico-metodológica e ético-política. A pesquisa no Serviço Social garantirá a 

formação de um profissional apto para o desenvolvimento de produções cientificas a ser 

transmitidas para a categoria de assistentes sociais como meio de subsidiar a atuação 

profissional. Logo a transversalidade se constrói “através da necessária relação entre os 

componentes curriculares que trazem conteúdo de pesquisa e que devem viabilizar as três 

dimensões constitutivas do exercício profissional – técnico-operativa, teórico-metodológica e 

ético-política” (MAURIEL; GUEDES, 2013, p. 20). 

A dimensão investigativa no Serviço Social “possibilita ao assistente social impulsionar 

a formulação de propostas no alcance de resultados mais efetivos para superar a vulnerabilidade 

e exclusão social que acompanha os indivíduos e grupos populacionais” (COMERLATTO, 

2008, p.62) contudo, a pratica docente deve orientar uma formação profissional ligada a uma 

perspectiva critico-investigativa pois de acordo com Iamamoto (1997 apud COMERLATTO, 

2008, p.63) a atuação exige “um profissional qualificado, que reforce e amplie a sua 

competência crítica; não só executivo, mas que pensa, analisa, pesquisa e decifra a realidade”. 

Sendo assim é através da pesquisa que os discentes desenvolvem a pratica de esclarecer 

a realidade social presente no cotidiano profissional pois “mais que uma disciplina, a pesquisa 

deve ser construída como espaço de troca de experiências na perspectiva de aproximação entre 

a produção do conhecimento e o exercício profissional do assistente social” (MAURIEL; 

GUEDES, 2013, p. 21). Destarte as autoras afirmam que  

Transversalidade é interpretada, então, como uma sequência de disciplinas 

voltadas à superação do senso comum e ao paulatino desenvolvimento da 

habilidade para pesquisar, o que deve culminar na produção de trabalhos 

científicos de diferentes níveis. Inclusive, a inserção de discentes em grupos 
de pesquisa tende a ser justificada, de forma pragmática, a partir da preparação 

para elaboração desses trabalhos. (MAURIEL; GUEDES, 2013, p. 21) 

Conforme Marx (1993 apud PRATES, 2012) “é na prática que o homem deve mostrar a 

verdade e o poder do seu pensamento, razão pela qual a prática é considerada, para a dialética 

marxiana, critério de verdade” sendo assim a transversalidade da pesquisa deve perpassar por 

todas as disciplinas que formam a grade curricular de forma que os discentes lidem com 

“instrumentos e técnicas de pesquisa, como aplicação de questionários e entrevistas, tabulação 

de dados, aplicação da observação sistematizada, leitura e análise de dados e aplicação das 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, definição de objeto, construção 

textual, dentre outras” (MAURIEL; GUEDES, 2013, p. 20). 
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Conclui-se que as direções apontadas pelas diretrizes curriculares fortalecem a proposta 

de formação profissional em concordância com a direção social, ética e política, pois a pesquisa 

deve ser encarada como uma reivindicação política da categoria, sistematizando sua ação 

investigativa construída a partir de uma leitura da realidade social visto que “estimular a atitude 

investigativa é entender a pesquisa como elemento constitutivo e estruturante para a formação 

e exercício profissional do assistente social” (GUERRA, 2009 apud MAURIEL; GUEDES, 

2013, p. 23). 

Ao longo da história, as sociedades andaram em descompasso em relação aos estudos 

feministas e/ou estudos de raça,  esse desencontro contribuiu para consolidar um estatuto 

acadêmico e uma administração do saber hegemônico que reproduz o racismo e legitima a 

dominação de um currículo voltado para perpetuação de desigualdades de raça e gêneros 

binários cujos sujeitos não são capazes de enxergar possibilidades de superação de dilemas 

sociais e questões sociais de uma nova forma de gerenciar sujeitos mais humanos, menos 

predatórios e mais solidários (BRITO, 2013). Este desencontro colaborou também para a 

ratificação e a reprodução de discursos preconceituosos e etnocêntricos, baseados na 

supremacia racial do branco, na ideologia do branqueamento e no mito da falsa democracia 

racial no país (BRITO, 2013, p. 95). 

Conforme o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Etnicorraciais e para o ensino de História e Cultura Afrobrasileira e 

Africana (2013) as “práticas pedagógicas e rotinas educacionais devem estar plenamente 

orientadas para relações sociais igualitárias, as quais requerem o reconhecimento e a 

valorização da contribuição de mulheres e homens africanos e seus descendentes para a 

formação social brasileira” (p.7). 

O referido Plano menciona que segundo o Parecer CNE/CP n° 03/2004, “as instituições 

de educação superior devem elaborar uma pedagogia antirracista e antidiscriminatória e 

construir estratégias educacionais orientadas pelo princípio de igualdade básica da pessoa 

humana como sujeito de direitos, bem como se posicionar formalmente contra toda e qualquer 

forma de discriminação” (p. 52). Destarte as IES4 devem elaborar, executar e avaliar cursos e 

programas que ofertam projetos institucionais articulados a temática étnico-racial “respeitando 

o princípio da autonomia universitária, incluam em seus currículos os conteúdos e disciplinas 

que versam sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais” (PLANO...,2013, p. 53). 

                                                             
4 IES - Instituições de Ensino Superior. 
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O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

das Relações Etnicorraciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

(2013) orienta que a educação superior deve: 

a) Adotar a política de cotas raciais e outras ações afirmativas para o ingresso 

de estudantes negros, negras e indígenas ao ensino superior; b) Ampliar a 

oferta de vagas na educação superior, possibilitando maior acesso dos jovens, 
em especial dos afrodescendentes, a esse nível de ensino; c) Fomentar o apoio 

técnico para a formação de professores/as e outros profissionais de ensino que 

atuam na escola de educação básica, considerando todos os níveis e 
modalidades de ensino, para a Educação das Relações Étnico-Raciais; d) 

Implementar as orientações do Parecer CNE/CP n° 03/2004 e da Resolução 

CNE/CP n° 01/2004, no que se refere à inserção da Educação das Relações 
Étnico-Raciais e temáticas que dizem respeito aos afro-brasileiros entre as IES 

que oferecem cursos de licenciatura; e) Construir, identificar, publicar e 

distribuir material didático e bibliográfico sobre as questões relativas à 

Educação das Relações Étnico-Raciais para todos os cursos de graduação; f ) 
Incluir os conteúdos referentes à Educação das Relações Étnico-Raciais nos 

instrumentos de avaliação institucional, docente e discente e articular cada 

uma delas à pesquisa e à extensão, de acordo com as características das IES. 
(PLANO..., 2013, p.53) 

Conforme Silva e Silva (2016, p.82) “a legislação voltada às questões étnico-raciais no 

Brasil não é nova, embora sua aplicabilidade tenha sido prejudicada por uma série de percalços 

que vão do histórico preconceito que impera na sociedade brasileira à impedimentos de natureza 

jurídica e afins”, os crimes de preconceito de raça e cor são regulamentados como atos 

discriminatórios pela lei 7.716, de 1999 e a Constituição Federal de 1988 estabelece “a 

promoção de todos os cidadãos brasileiros, sem preconceitos de origem, raça, sexo e quaisquer 

outras formas de discriminação” (SILVA; SILVA, 2016, p.82)  

 No que tange a inserção da educação das relações étnico-raciais no Brasil, a lei 10.639, 

de 2003 estabelece que a formação dever ser permeada pelo estudo das matrizes culturais 

próprias da população negra incluindo no currículo do Ensino Fundamental e Médio o ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (SILVA; SILVA, 2016, p.83). A aprovação da 

referida lei culminou em dois pareceres, um deles já supracitado, Parecer CNE/CP n° 03/2004, 

e o outro foi o Parecer CNE/CP n° 01/2004, que aponta como meta "promover a educação de 

cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, 

buscando relações étnico-sociais positivas” (BRASIL, 2004, p. 31 apud SILVA; SILVA, 2016, 

p.83). 

A lei supracitada sugere que seu alcance se dê no campo de dois projetos pedagógicos: o 

do ensino fundamental e médio e o do ensino superior. No que se refere ao projeto pedagógico 

no ensino superior a resolução CNE/CP n° 01/2004 destaca que “as Instituições de Ensino 
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Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que 

ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e 

temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004, 

p. 31 apud SILVA; SILVA, 2016, p.83). 

Conforme Silva e Silva (2016, p.85) a “educação superior constituir um bem cultural 

acessível a uma minoria que pertence a classes socialmente favorecidas, embora se perceba [...] 

uma tendência no sentido de buscar corrigir desvios históricos implantados na nossa sociedade, 

adotando-se ações compensatórias dentro de um amplo espectro de políticas públicas 

direcionadas ao alunado afrodescendente egresso do ensino básico” ainda se faz necessário que 

a formação seja percorrida pela discussão racial. 

Aproximando a discussão para o curso de Serviço Social na UFBA verifica-se que a grade 

curricular do referido curso apresenta apenas uma disciplina que aborda a questão étnico racial. 

A disciplina Diversidade de gênero Raça/Etnia no Contexto dos Direitos Humanos5 ensinada 

no segundo semestre, conforme a grade curricular, tem os seguintes objetivos a saber: (a) 

compreender os conceitos de igualdade/desigualdade; equidade/iniquidade; 

diversidade/identidade; interseccionalidade /consubstancialidade/ coexistividade; preconceito; 

discriminação, estereótipo, etnocentrismo e diversidade cultural; (b) compreender as relações 

de gênero, raça/etnia, sexualidades e classes na perspectiva interseccional e de 

consubstancialidade nas políticas sociais; (c) identificar e analisar o papel histórico dos 

movimentos sociais no combate as iniquidade e na formulação de políticas públicas de combate 

as discriminações; (d) identificar as iniciativas do Serviço Social brasileiro no combate ao 

preconceito e à discriminação dos sujeitos sociais (mulheres, população negra, povos indígenas, 

população LGBT, ciganos, idosos, pessoas com deficiência).  

Nos semestres de 2017.1 e 2017.2 do curso supracitado foi lecionado por duas docentes 

do curso uma disciplina denominada Tópicos Especiais em Serviço Social: Gênero e Raça/etnia 

no serviço social: repensando sua instrumentalidade6. A disciplina tinha como proposta a 

discussão as relações de gênero e étnico-raciais e sua correlação com a origem e 

institucionalização do serviço social; a intersecção entre gênero, raça e classe social na 

constituição das expressões da questão social; a trajetória da incorporação da discussão de 

gênero e raça/etnia no serviço social; a utilização das categorias analíticas de gênero e raça/etnia 

como aporte teórico metodológico na formação profissional; a transversalidade de gênero e 

                                                             
5 ANEXO A. 
6 ANEXO B. 
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étnico-racial nas políticas públicas e suas implicações nas práticas interventivas da/do assistente 

social. Contudo no semestre de 2018.1 a matéria não pode ser ministrada pois não houve 

discentes suficientes que realizassem a matrícula na disciplina. 

Apenas uma disciplina no curso de Serviço Social, não dar conta de conceitos importantes 

para atuação profissional do assistente social. O componente curricular Diversidade de gênero 

Raça/Etnia no Contexto dos Direitos Humanos é importantíssimo para o aprendizado 

acadêmico contudo seus conceitos devem ser transversalizados em todas as disciplinas ao longo 

da formação.  É de relevância ímpar que o alunado do curso participasse da disciplina optativa 

Tópicos Especiais em Serviço Social: Gênero e Raça/etnia no serviço social: repensando sua 

instrumentalidade, de forma a acrescentar o aprendizado transmitido pela disciplina obrigatória. 

Destarte se faz necessário uma atualização curricular no curso de Serviço Social da UFBA de 

modo a suprir as lacunas acerca das discussões de raça e de gênero. 

Conforme argumentado por Silva (2005, p.147) “com as teorias críticas aprendemos que 

o currículo é, definitivamente, um espaço de poder” isso vincula-se ao momento histórico a 

estabelecida sociedade que se envolvem na construção de um processo cultural, de identidades 

locais e nacionais. Silva (2005, p.148) aponta que “as teorias críticas também nos ensinaram 

que é através da formação da consciência o que é o currículo contribui para reproduzir a 

estrutura da sociedade capitalista. O currículo atua ideologicamente para manter a crença de 

que forma capitalista de organização da sociedade é boa e desejável.” 

Destarte podemos pontuar o currículo conforme Silva (2005, p.150) da seguinte forma: 

O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias 

tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo 

é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 
autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa 

identidade. O currículo é texto, discurso documento. O currículo é documento 

de identidade. (SILVA, 2005, p.150)   

Verifica-se a pouca aproximação do currículo de Serviço Social da UFBA com as teorias 

críticas, este ainda encontra-se voltado para o formato tradicional que não permitem que se 

construa uma nova trajetória pautada nos problemas sociais construindo uma nova identidade 

que atendam as expectativas e indagações dos discentes. 

Sendo assim conclui-se que o curso de Serviço Social necessita de uma apropriação das 

teorias críticas do currículo de modo mais evidente os processos de dominação social centrados 

na raça, na etnia, no gênero e na sexualidade.  A inclusão da discussão étnico racial associada 

a questão de gênero e classe deve ser pensada por meio da transversalidade orientada nas 
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diretrizes curriculares do curso de Serviço Social destacando-se nas diversas disciplinas da 

grade curricular.  
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4 CAPÍTULO 3 - ALUNAS NEGRAS NA INICIAÇÃO CIENTIFICA  

Este capitulo destina-se a realizar as análises das entrevistas que ocorreram com as 

discentes do curso de Serviço Social de forma a identificar qual a contribuição da pesquisa no 

processo de formação das alunas negras graduandas no curso de Serviço Social. Tendo em vista 

que os grupos de pesquisa são importantes espaço de formação profissional pois “revela o quão 

importante é o ato de pesquisar, para além da disciplina específica no campo da formação 

profissional” desta forma o ensino pela pesquisa oportuniza a troca de experiências e 

conhecimento de todos incluídos neste processo (PRATES; KUNZLER, 20??). 

4.1 TRAJETOS METODOLOGICOS 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a importância do programa de iniciação cientifica 

no processo de formação de discentes negros (as) no curso de Serviço Social da Universidade 

Federal da Bahia – UFBA. Nesta primeira etapa da investigação, foi realizada uma pesquisa 

exploratória que proporcionou uma visão geral sobre o tema abordado permitindo 

esclarecimento e delimitação sobre o assunto proposto. 

Segundo Gil (1989) “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias com vistas na formulação de problemas 

mais preciosos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 1989, p.44). 

Paralelamente ao estudo exploratório foi realizada a pesquisa bibliográfica, por meio de leituras 

das fontes primárias e secundarias, pois, parte dos estudos exploratórios podem ser definidos 

pelo estudo bibliográfico (GIL, 1989). 

Neste sentido a pesquisa exploratória resultou em buscas nas bases de dados 

bibliográficos como: a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Banco de 

Teses (Capes), Scielo, Google acadêmico entre outros sites de busca. Para as buscas nas bases 

de dados bibliográficos supracitados foram utilizadas as palavras-chaves como: “iniciação 

científica”, “formação universitária” e “pesquisa científica”.  

Para contemplar os objetivos propostos, a pesquisa teve caráter qualitativo dado que se 

caracterizou como uma tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados (RICHARDSON, 2012). Desta 

forma foi utilizado um instrumento metodológico: a entrevista semi-orientada7. 

                                                             
7 APÊNDICE A. 
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A entrevista semi-orientada segundo Queiroz (1983) é a forma mais apropriada para 

coletar tanto “histórias de vida” quanto “depoimentos pessoais”. Este método é apropriado para 

coleta de narrativas longas com encadeamento de ações, de acontecimentos, de circunstâncias 

no tempo no qual se pretende conhecer de maneira aprofundada o modo de pensar do 

informante e sua visão de mundo (QUEIROZ, 1983). 

Richardson (2012) acrescenta que a entrevista com “guia” permite que o pesquisador 

conheça os aspectos que deseja investigar e com ele formule alguns pontos a serem tratados na 

entrevista, contudo essa formulação deve ser simples e direta para melhorar a comunicação com 

o entrevistado. Desta forma foram entrevistadas 02 (duas) pesquisadoras bolsistas, pois a coleta 

de depoimentos pessoais é longa e não deve ser ultrapassado período de duas horas tendo em 

vista que a narração integral é trabalhosa e requer tempo para ser datilografada (QUEIROZ, 

1983). 

Segundo o protocolo do Comitê de Ética as entrevistas foram gravadas mediante 

autorização das entrevistadas por meio do Termo de Consentimento Livre Esclarecido-TCLE8, 

assinado pelas as entrevistadas e pela entrevistadora, o mesmo garante a preservação do sigilo 

das informações obtidas durante a entrevista. 

Após a realização das entrevistas, as mesmas foram transcritas. Sendo assim as 

transcrições foi realizada pela pesquisadora, pois segundo Queiroz (1983) ouvir e transcrever a 

entrevista constitui um exercício de memória em que toda cena é revivida, permitindo que o 

entrevistador relembre: 

...uma pausa do informante, uma tremura de voz, uma tonalidade diferente, 

uma risada, a utilização de determinada palavra em certo momento, reavivam 

a recordação do estado de espirito que então detectou em seu interlocutor, 
revelam aspectos da entrevista que não haviam sido lembrados quando efetuou 

o registro do dia no caderno de campo, ou mesmo dão a conhecer detalhes 

que, no momento da entrevista, lhe escaparam. (QUEIROZ, 1983, p.82) 

Por fim realizou a análise de conteúdo das entrevistas que, conforme Richardson (2012) 

a análise de conteúdo deve ter objetividade, sistematização e inferência, dessa maneia a análise 

e interpretação atenderam os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram codificadas, como 

forma de preservar o anonimato dos sujeitos entrevistados. O nome das participantes foi 

codificado pela sigla A1 e B1. 

Desta forma apresenta-se as duas entrevistadas: 

                                                             
8 APÊNDICE B. 
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A1, autodeclara-se preta. Nascida em Valença – BA, sua mãe é dona de casa, tem 61 anos, 

seu pai é beneficiário do INSS por meio do BPC- Benefício de Prestação Continuada e tem 73 

anos, ambos têm o ensino fundamental incompleto. Tem duas irmãs ambas formadas pela 

UNEB – Universidade do Estado da Bahia e é a terceira a ingressar na universidade. Ingressou 

na UFBA em 2015 no curso de Arquivologia, porém no mesmo ano passou para o curso de 

Serviço Social na referida universidade, vincula-se ao atual grupo de pesquisa em 2016 no qual 

é bolsista Permanecer. 

B1, autodeclara-se preta. Natural de Cruz das Almas - BA, está tem 26 anos, possui 2 

irmãos e foi a primeira da família a ingressar no Ensino Superior. Seu pai é pedreiro, tem 57 

anos e ensino médio completo, já sua mãe é aposentada, tem 56 e ensino fundamental 

incompleto. B1 ingressa na UFBA no ano de 2012 por meio do Bacharelado Interdisciplinar de 

Humanidades, e teve contato com a iniciação cientifica ainda no B. I. de Humanidade, por onde 

passou por dois grupos. Por meio de edital interno previsto no Projeto Pedagógico do curso, 

está ingressa em 2015.1 no Curso de Serviço Social, e em 2016 vincula-se ao atual grupo de 

pesquisa no qual é bolsista PIBIC. 

4.2 A IMPORTANCIA DA PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL 

“A ciência nada mais é que o senso comum refinado e disciplinado.” 

 G. Myrdal 

As Diretrizes Curriculares do Serviço Social de 1996 orientam que a formação 

profissional do (a) assistente social seja perpassada de forma transversal, sendo assim em toda 

a disciplina e processo formativo, a atitude investigativa e o exercício de processos de 

desvendamento, via investigação, devem ser privilegiados exigindo o exercício da mediação 

teórico-prática para construção da produção de conhecimento (PRATES, 2017).  

Nesse sentido “a pesquisa ocupa um papel fundamental na formação profissional do 

assistente social, possibilitando estabelecer uma ligação entre o ensino ministrado durante essa 

formação e a realidade social como campo de estudos e intervenção” (COMERLATTO, 2008, 

p.61). Conforme direciona as Diretrizes Curriculares a pesquisa na graduação é apresentada por 

meio de disciplinas, que em geral são denominadas de “Pesquisa em Serviço Social”. No curso 

de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia – UFBA o ensino pela pesquisa, subdivide-

se em Pesquisa e Serviço Social I e Pesquisa e Serviço Social II. 
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A Pesquisa e Serviço Social I conforme o programa da disciplina9 do curso de Serviço 

Social na UFBA apresenta três objetivos: (a) abordar a unidade teórica e método na pesquisa 

na pesquisa social. Pesquisa e construção de conhecimento do Serviço Social: história e 

atualidade; (b) apresentar e discutir os referenciais teóricos-metodológicos para a construção 

do objeto de investigação cientifica nas ciências sociais; (c) conhecer as particularidades da 

pesquisa no Serviço Social.  

Na Universidade federal da Bahia, conforme relatado pelas participantes da pesquisa, a 

avaliação da disciplina constitui-se na realização de um seminário (teórico-prático) e uma prova 

escrita, como relatado pelas entrevistadas o componente curricular Pesquisa e Serviço Social I 

é visto de forma mais introdutória conforme relato a seguir: “[...] pesquisa I foi uma coisa mais 

introdutória a gente não chegou a escrever de fato a gente fez uns trabalhos em grupo [...] aí a 

gente fez um trabalho fez uma pesquisa, mas falou muito coisa assim teórica né dos tipos de 

metodologia dos métodos, do que é uma pesquisa como é que faz a pesquisa (A1). Já a 

entrevistada B1 descreve que: 

Na apresentação da disciplina a professora na época apresentou a ementa da 
disciplina e aí era um pouco mais ou menos com as experiências que eu já 

vinha tendo de metodologias de participação em outros projetos de pesquisas 

então não houve estranhamento apesar de ter sido novo porque a abordagem 

ela deixa apenas de ser quantitativa e qualitativa e tem outras perspectivas de 
formas de pesquisa né e aí foi a primeira aproximação que eu tive com a 

metodologia da história da vida que me interessou muito e é uma abordagem 

que eu levo hoje pro meu TCC mas enquanto pesquisa o que ela se propôs 
finalizou né o seu objetivo de apresentar pros alunos as formas de pesquisa 

qualitativa quantitativa a utilização de métodos né que é a entrevista 

questionário aberto fechado formas de coleta né a otimização do gravador 

coisas mais básicas assim que pesquisa que a disciplina mesmo se propõe né. 
(B1) 

Conforme apresentado nas entrevistas a disciplina de Pesquisa e Serviço Social I 

apresenta os conteúdos mais básicos referente a pesquisa. Nela o discente aprenderá conteúdos 

como compreensão do processo investigativo como elemento constitutivo do trabalho do 

assistente social e a importância da pesquisa; métodos e processos de construção do 

conhecimento; instrumentos e técnicas de coleta de dados, ética em pesquisa (COMERLATTO, 

2008). 

A entrevistada A1 identifica que a disciplina foi de cunho teórico, e sua pratica sucedeu 

por meio de um projeto em grupo. A participante B1 menciona que cursar a disciplina não foi 

algo novo pois já tinha experiências com metodologias de pesquisa, de acordo as suas 

                                                             
9 ANEXO C. 
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experiências anteriores em projetos de pesquisa, entretanto a disciplina lhe trouxe novas 

perspectivas metodológicas como a história de vida sendo utilizado no seu Trabalho de 

Conclusão de Curso, para além disso a houve o aprendizado dos métodos de pesquisa e dos 

instrumentos de coleta de dados como entrevista, questionário entre outros. Compreende-se que 

as experiências de ambas entrevistadas na disciplina de Pesquisa II foram satisfatórias pois as 

mesmas aprenderam os objetivos básicos da pesquisa, conforme apresentados acima.  

Já o componente curricular de Pesquisa e Serviço Social II10 do curso de Social da UFBA 

apresenta tais objetivos no seu ementário: (a) capacitar os alunos para o planejamento e 

execução de pesquisa cientifica na área de Serviço Social; (b) contribuir com a compreensão 

dos alunos sobre procedimentos metodológicos de elaboração de projetos e de pesquisas; (c) 

provocar a reflexão sobre temas pertinentes à área do Serviço Social e orientar na construção 

de objetos de estudo; (d) orientar os alunos na busca das fontes bibliográfica e bases de dados 

para pesquisa. 

Como meio avaliativo a disciplina propõe a elaboração de um projeto de pesquisa a ser 

elaborado em duas partes: a primeira composta de introdução (contendo a contextualização do 

tema, problematização e apresentação do objeto de estudo) e objetivos; e a segunda é 

apresentação do projeto em sua versão final. Posto isso o aprendizado da disciplina Pesquisa e 

Serviço Social II será por meio da elaboração de projetos de pesquisa em suas diferentes fases 

no processo de investigação científica; enfoques de pesquisa quantitativa e qualitativa; 

seminários de socialização dos resultados (COMERLATTO, 2008). 

Comerlatto (2008) em sua tese aponta que os professores vislumbram as possibilidades 

metodológicas como um conjunto de aprendizados que seguem para a construção do projeto de 

pesquisa com isso a elaboração do projeto se torna um exercício para “executar instrumentos e 

técnicas de pesquisa e futuramente se prepararem para a elaboração do Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC” (COMERLATTO, 2008, p.101).  

A experiência da disciplina Pesquisa e Serviço Social II para a entrevistada A1 foi de 

“medo porque era quando começava já pensar em TCC de escrever você tem que escrever e 

medo expectativa porquê [...], escrever é difícil e o TCC e a pesquisa eu vinha muito nessa coisa 

né ah eu vou ter que escrever eu vou ter que escrever sobre alguma coisa e aí foi um pouco isso 

né um pouquinho de medo e expectativa, mas eu gostei” (A1). Como pode-se observar a 

                                                             
10 ANEXO D. 



53 
 

entrevistada A1 associa a disciplina com a escrita do TCC e esta relação estabelece um 

sentimento de medo e expectativa, porém ao final da disciplina a vivência foi positiva. 

Destarte, a participante B1 expõe a sua análise comparativa entre Pesquisa e Serviço 

Social I e Pesquisa e Serviço Social II: 

Eh diferente de pesquisa I a gente teve a oportunidade de pela primeira vez 

escrever o seu próprio projeto né que poderia ou não culminar no projeto de 

conclusão do curso mas a forma né como a professora detalhava os conteúdos 
possibilitava sim o aluno compreender como se constrói um projeto de 

pesquisa a investigação do objeto o uso correto da metodologia como se 

constrói uma justificativa como eh como é que eu posso dizer correlacionar o 

seu objeto com sua problematização e como ter um referencial teórico 
importante pra defesa do seu projeto. (B1) 

Verifica-se que ambas participantes informam que é durante o processo da disciplina que 

os alunos têm a oportunidade de escrever o seu próprio projeto e relacionam a disciplina de 

Pesquisa e Serviço Social II como a possibilidade de escrita para o trabalho de conclusão de 

curso. A participante B1 relata que a disciplina possibilitava a compreensão da construção do 

projeto de pesquisa, aprimorando a investigação do objeto desta forma Prates e Kunzler (20??) 

apontam a importância do exercício de investigar “para adensar conceitos, buscar novos olhares 

sobre temas, desocultar contradições, articular dados é possível e necessário em todo o espaço 

de formação”. Logo a disciplina Pesquisa e Serviço Social II proporciona a percepção de 

fragilidades perante a escrita e desperta um novo olhar para outras temáticas pertinentes ao 

Serviço Social como demostra e entrevistada: 

enquanto experiência acadêmica mesmo proporcionou na verdade eh 

conhecer as minhas fragilidades de escrita de produção mas também me 

possibilitou a inquietação de qualquer pesquisador de formular questões que 

fossem relevantes pra temática mas que ao mesmo tempo eh me fizesse sair 
da zona de conforto que era a necessidade de embasamento teórico mas 

preciso pra construir todo o processo da pesquisa e a revela na verdade a 

ausência de acúmulo de leitura pra determinados temas e a fragilidade em 
discutir no curso de serviço social alguns aspectos que alguns no caso assim 

até o processo de pesquisa II eh poucas professores discutiam as temáticas 

propostas pelos alunos. (B1) 

A entrevistada B1 aponta a fragilidade do curso de Serviço Social em abordar novos 

temas condizentes com a realidade social o que ajusta-se com o posicionamento de Lara (2007, 

apud MENDES; ALMEIDA, 2014, p.655) na qual aponta que a pesquisa para a formação do 

assistente social deve ser pautada por meio de um esclarecimento teórico que sistematize a 

realidade social subsidiando a atuação profissional, essas novas temáticas devem acompanhar 

as transformações societárias de cada momento histórico. 
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Realizar a produção de conhecimento através da pesquisa é posicionar-se politicamente 

contra os mandos e desmandos que afetam a realidade social. A dimensão investigativa deve 

perpassar toda formação profissional, Comerlatto (2008) destaca em sua pesquisa a relevância 

da transversalidade para a formação do assistente social sendo assim desde “o primeiro 

semestre/ano da graduação é preciso exercitar o estudante ao questionamento e interpretação 

da realidade e à habilidade na compreensão e processamento da pesquisa” (COMERLATTO, 

2008, p.144). 

A pesquisa em Serviço Social propõe o desenvolvimento das habilidades nos discentes 

no que tange a elaboração, questionamento e proposição de temáticas pertinentes a formação 

profissional, desta forma a disciplina supracitada, segundo relato das entrevistadas, contribuiu 

de forma positiva para o desenvolvimento de tais habilidades. A construção do projeto de 

pesquisa contendo a contextualização do tema, problematização e apresentação do objeto de 

estudo foi fundamental, para ambas participantes pois possibilitou o aprimoramento da escrita 

e despertou o caráter investigativo que a profissão propõe.   

4.3 INICIAÇÃO CIENTIFICA: UMA ATIVIDADE FUNDAMENTAL PARA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O projeto pedagógico do curso de Serviço Social é orientado pelas diretrizes curriculares 

nos quais estão descritas no projeto da ABESS 1996 e no documento aprovado pelo MEC em 

2001, estes estabelecem que a formação profissional seja intercalada entre matérias obrigatórias 

e atividades complementares. As atividades complementares compreendem “monitoria, visitas 

monitoradas, iniciação científica, projeto de extensão, participação em seminários, publicação 

de produção científica” (DIRETRIZES CURRICULARES, 1999). 

A iniciação cientifica é definida por Canaan (2012) como “toda atividade de ensino que 

proporciona o aprendizado de técnicas e métodos de pesquisa”. A mesma iniciou-se a partir de 

criação das bolsas de iniciação cientifica surgem associadas a criação do CNPq – Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na década de 1950 com o intuito de 

estimular a participação dos discentes em pesquisas. O discente recebe uma remuneração 

mensal no qual é estabelecido que o mesmo dedique 20 horas semanais de forma a executar o 

plano de trabalho aprovado e apresentar os resultados parciais e finais na forma de relatórios e 

de apresentação na semana de iniciação cientifica11 da instituição, sobre a orientação de um 

                                                             
11 No caso da Universidade Federal de Bahia, a semana de iniciação cientifica denomina-se Congresso de Pesquisa, 

Ensino e Extensão da UFBA. 



55 
 

pesquisador qualificado. A disponibilidade de 20 horas semanais era interpretada como uma 

atividade laboral conforme apresenta B1: 

a princípio parecia que eu estava indo pra um trabalho que eu tinha hora de 

entrar horário de  sair todos os dias tinha acesso ao computador mas tinha um 
cronograma de atividades pra ser realizada na semana e por ser um o instituto 

que ele estuda a família, saúde e assistência então ele tem um espaço bem 

tranquilo assim de laboratório a minha professora tinha uma secretária então 
a gente meio que tinha um monitoramento né das nossas atividades assinava 

ponto e ela sanava muitas dúvidas nossas a gente tinha atividade em campo e 

atividade no local de pesquisa então a gente ia pra campo três dias e dois dias 
era no laboratório. (B1) 

Comerlatto (2008) menciona que as atividades complementares possibilitam a 

aproximação entre estudantes e professores para além das matérias obrigatórias evidenciando a 

busca por “estratégias pedagógicas que ampliem, sobretudo, o aprendizado e a apreensão da 

pesquisa no processo acadêmico da formação profissional do assistente social” (p. 67). 

Como estratégia para obtenção da bolsa de iniciação cientifica alguns alunos inicialmente 

aceitam exercer as atividades de forma voluntária na esperança de posteriormente de serem 

selecionada para assumir a bolsa de pesquisa,  como é o caso da entrevistada A1 a qual relata 

que “a professora não ela não me escolheu, mas ela disse que gostou muito de mim e tal da 

minha carta e falou que se eu quisesse eu podia participar como voluntária e aí eu comecei aí a 

participar do grupo como voluntária e aí na próxima seleção quando teve bolsa aí eu consegui 

a bolsa”. Os discentes que ingressam na iniciação cientifica como voluntários tem a 

oportunidade de pleitearem a bolsa nas seleções seguintes. A participante B1 informa que 

“todos os projetos que eu participei eu sempre fui bolsista” (B1) evidenciando a diferença com 

a entrevistada A1 na inserção dos grupos de pesquisa. 

 Quanto a experiência da participação como voluntaria no projeto de pesquisa, A1 declara 

que foi uma experiência muito rica pois a pesquisa aconteceu de forma integrada com a 

comunidade externa e as cátedras acadêmicas: 

Eh uma pesquisa assim que marcou bastante a minha experiência foi com a 

população em situação de rua né foi a pesquisa a proposta aqui em parceria 

com o Instituto de Psicologia e o Projeto Axé foi uma pesquisa que ela foi 
feita em duas etapas primeiro em 2017 não  em 2016 e a outra etapa em 2017 

aí eu participei né dos dois momentos da pesquisa e foi uma experiência muito 

rica porque foi algo fora da universidade embora estivesse ligada a 

universidade a gente foi uma pesquisa feita na rua mesmo né com as pessoas. 
(A1) 

As participantes A1 e B1 descrevem que a divulgação do processo de seleção da bolsa de 

pesquisa ocorreu por meio da divulgação do colegiado do curso de Serviço Social no qual o 

edital foi encaminhado por e-mail. Cabia o docente enviar o histórico escolar, uma carta de 



56 
 

intenção e sua disponibilidade sendo esta etapa de caráter eliminatório. A segunda etapa de 

caráter classificatório era realizada por entrevista como descreve B1: 

formulei a carta de intenção e mandei [...] e aí fui selecionada teve a parte da 

entrevista com a atual orientadora e aí passei ela na verdade perguntou [...] se 
eu tinha disponibilidade para a minha experiência na pesquisa qual a temática 

que eu que eu estudava até então que era a violência contra a mulher e [...] 

perguntou minha carga horaria disponível aí depois teve a  confirmação de 
que eu fui aprovada na seleção. (B1) 

Percebe-se que um dos critérios de seleção é o comprometimento e disponibilidade do 

aluno para a pesquisa, e a responsabilidade para exercício da bolsa e o interesse pela temática. 

A estratégia de voluntariar-se para ingresso na iniciação cientifica não se aplica a todos os 

bolsistas, contudo essa experiência é gratificante pois o acesso ao conhecimento gerado pela 

pesquisa permite “o desenvolvimento de processos sociais emancipatórios, pois sujeitos se 

capacitam, organizam, mobilizam, se informam, ampliam consciência ao longo do processo, se 

o processo é valorizado enquanto tal e se a participação do conjunto dos sujeitos envolvidos é 

priorizada” (PRATES; KUNZLER, 20??). O comprometimento com as atividades da pesquisa 

devem ser os mesmos entre aqueles que são bolsistas e os não bolsistas tendo em vista que a 

pesquisa é um espaço para produção de conhecimento. 

4.4 A INICIAÇÃO CIENTIFICA NA GRADUAÇÃO: “PESCADORES E ANZÓIS”  

A iniciação cientifica na graduação “aparece como uma oportunidade de desenvolver 

competências e habilidades possíveis” (CANAAN, 2012, p.131), essas habilidades e 

competências compreendem o desenvolvimento da mediação entre teoria e pratica, o exercício 

da exposição oral, a construção de relatórios entre outras atividades. Outro fator importante 

para inserção no grupo de pesquisa é motivação mais instrumental como a remuneração como 

meio de permanência na universidade. A participante B1 relata no princípio da graduação os 

motivos que a levaram para a iniciação cientifica foi um convite de uma docente durante a 

disciplina que cursava no BI de Humanidades: 

No princípio foi a o convite dessa professora porque eu não tinha nenhuma 
experiência anterior de iniciação científica construção de texto acadêmico, 

apresentação de relatório eh nada de forma nada desses processos formais né 

de iniciação científica então eh [...] a princípio minha aproximação com a 

iniciação científica foi por esse convite dessa seleção mas eu acredito que eu 
passei mais pela falta de alunos porque eu não tinha experiência nenhuma com 

a produção acadêmica só fazia leitura até então eu estava no segundo semestre 

eu tinha disciplina que fazia fichamento que fazia resenha crítica mas nada 
assim voltado a iniciação cientifica ou algo do tipo. (B1) 

B1 ingressou na iniciação cientifica por meio de uma oportunidade de seleção de pesquisa 

tendo em vista a sua percepção por não ter experiência com a produção acadêmica. Por outro 
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lado, a entrevistada A1 explana que “desde que eu entrei aqui eu já sabia que eu tinha que ter 

de participar de alguma coisa não só pelo conhecimento porque é importante, mas também pra 

me manter na universidade né eu sabia que tinha as bolsas de pesquisa então quando eu entrei 

eu já fiquei logo ligada né procurando saber” a mesma completa que a necessidade financeira 

era um ponto relevante porém deveria somar-se ao acumulo de conhecimento: 

Eh uma já expus que a necessidade financeira de me manter mas também eu 
gosto de tudo que a gente faz assim né em relação a reflexão a leitura a busca 

né pelo conhecimento e do que a pesquisa depois pode gerar né futuramente 

porque a gente não faz pesquisa pra ficar dentro de uma sala fechada esse 
conhecimento ele precisa prosperar né virar outras coisas e dá oportunidade 

né então é foi pela necessidade sim mas também pelo meu realmente meu 

interesse em estudar né eu já tive a oportunidade de fazer estágio remunerado 

era mais do que a bolsa e abrir mão da pesquisa e no entanto eu preferi 
continuar na pesquisa então não era só uma coisa né financeira. (A1) 

Diante do exposto verifica-se que a remuneração é um fator sine qua non12 para a 

entrevistada, pois é permeada pela necessidade de permanência na cidade e na universidade, o 

valor da bolsa auxiliara os custeios com transporte, alimentação e compra de livros e material 

entre outros. A1 também indica em seu relato que todo conhecimento produzido dentro da 

universidade deve prosperar, este conhecimento a saber dará subsídios para o aprimoramento 

do trabalho do assistente social. Sendo assim, a fala da entrevistada A1 aponta para a 

importância de uma formação que desperte no aluno a capacidade investigativa tendo em vista 

que o Serviço Social é uma profissão “essencialmente interventiva na realidade social, com 

atribuições, competências e habilidades” (PRATES; KUNZLER, 20??).  

Ambas entrevistadas se autodeclaram pretas e nasceram no interior da Bahia. Os pais da 

entrevistada A1 não tem o ensino fundamental completo sendo que sua mãe é dona de casa e 

seu pai é beneficiário do BPC. Já B1 seu pai é pedreiro com ensino médio completo, e sua mãe 

é aposentada, e tem ensino fundamental incompleto. A permanência na universidade é 

permeada por meio de programas, auxílios, serviços e bolsas ofertados pela Pró-reitora de ações 

afirmativas da UFBA13, tendo em vista a baixa remuneração dos seus genitores para a 

permanência na universidade. 

                                                             
12 Expressão utilizada para indicar uma condição essencial e indispensável a alguma coisa 
13 Segundo CAAED/PROAE UFBA o Programa de Moradia apresenta duas modalidades: Serviço de 
Residência Universitária; Auxílio Moradia. O acesso ao Programa de Moradia ocorre por meio de edital 

de seleção específico. Os Serviços compreendem: Serviço de Alimentação e Serviço de Creche. Os 

auxílios são: Auxílio Transporte e Auxílio Creche. As bolsas englobam a Bolsa de Apoio ao (à) 

Estudante com Necessidades Educativas Especiais. O acesso ocorre por meio de edital de seleção 
específico conforme comprovação de vulnerabilidade socioeconômica por discentes de graduação da 

UFBA. Há também o Programa Permanecer que concede bolsas acadêmicas a estudantes com 
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O ingresso das entrevistadas na iniciação cientifica também está atrelado ao interesse pelo 

tema e sua proximidade com a temática como destaca B1: 

todos os grupos de pesquisa abordava temáticas do meu interesse que é a 

temática de gênero e a temática racial [eh e aí como eu falei a aproximação 
com o atual grupo de pesquisa foi a partir dessa seleção que teve] mas eh 

aborda sim a temática de inserção né de professores negras a inserção do negro 

na academia é um processo recente na universidade na verdade não é nem a 
inserção do negro é a inserção da a partir da política de cotas né você tem uma 

maior expansão e o maior acesso de alunos na universidade pública e o meu 

curso como também o curso de serviço social ele é fruto do Reuni e você tem 
um quantitativo expressivo de alunos negros no curso que não se vê no 

processo da docência né eh somos privilegiadas por ter maioria uma 

quantidade de professoras negras mas ainda num processo incipiente e na 

minha outra formação eu não tive nenhuma professora negra como referência 
então eh a temática assim é uma temática importante pra minha formação 

enquanto pessoa minha formação enquanto futura assistente social.(B1) 

A participante B1 expressa o quanto a sua participação no atual projeto é importante para 

sua formação enquanto assistente social, a mesma analisa de forma critica a falta de professores 

negros e negras, no qual a percepção ocorreu após a participação no grupo de pesquisa que 

aborda a discussão racial e de gênero. 

O interesse da participante A1 pela atuação do trabalho do assistente social foi sanado por 

meio da sua integração ao grupo de pesquisa que discute o Serviço Social na política de 

habitação como conta a mesma: “justamente eu entrei porque era a temática do meu interesse 

né já que o grupo estuda o trabalho do assistente social na política de habitação a questão da 

habitação de moradia sempre foi um interesse para mim e eu ficava me perguntando como é 

que o serviço social se ligava isso né então o grupo foi me ajudou nesse sentido a compreender 

isso” (A1) . 

4.5 ORIENTADOR E BOLSISTA: UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA E RESPEITO 

A contribuição do orientador de pesquisa durante o exercício da iniciação cientifica é de 

extrema relevância tendo em vista o efeito pedagógico que se mostrará na relação orientador e 

bolsista no que tange a qualidade da orientação e a sua experiência vivenciada, desta forma “a 

qualidade da relação de orientação afeta a qualidade da formação na graduação, visto que, pode 

formar um indivíduo com perfil diferenciado, autônomo e responsável [...] dependendo da 

intensidade e da quantidade de elementos desenvolvidos na relação de orientação, os resultados 

podem ser menos positivos (CANAAN, 2012, p.68).  

                                                             
comprovada vulnerabilidade socioeconômica vinculadas a projetos de iniciação à pesquisa, extensão e 

iniciação ao ensino. 
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As participantes A1 e B1 informam que durante o processo de orientação nunca tiveram 

desentendimento com as respectivas orientadoras e as relações sempre foram muito respeitosas. 

A1 contudo conta que no início sentia-se um pouco envergonhada por ser recente no grupo, 

entretanto o ambiente era acolhedor e sua orientadora lhe deixava a vontade como relata a 

mesma: 

quando eu estava logo no início eu me sentia muito envergonhada né porque 
eu achava que eu não sabia me expressar e como já tinha outras bolsistas mais 

velhas então eu ficava muito tempo calada e só ouvindo né mas assim o 

ambiente era sempre muito assim eu me sentia muito bem acolhida né no 
espaço e a minha orientadora né sempre também me deixou muito a vontade 

pra eu poder falar e tal eu mesma que tinha alguma certa insegurança ficava 

meu deus que dia quando é que eu vou falar uma coisa quando é que eu vou 

opinar alguma coisa né aí muito no início era isso assim eu não compreendia 
muitas coisas então eu tinha muitas dúvidas aí as minhas as minhas falas eram 

sempre assim né de dúvida de inquietação mesmo mas depois foi 

amadurecendo. (A1) 

Já a entrevistada B1 conta que a sua relação com a orientadora se deu em um processo 

baseado no respeito, pois houve um período da pesquisa que a mesma solicitou a sua saída do 

grupo por conta da sua aprovação em um estágio remunerado e a substituição por outra bolsista 

foi realizada por meio de conversas, a mesma relata que ao retirar-se do grupo de iniciação 

cientifica os resultados do seu plano de trabalho já estavam organizados de modo a não gerar 

oneração para pesquisa. Entretanto a sua participação continuou de forma voluntaria: 

mesmo na verdade no estágio eu fazia parte da pesquisa como voluntária e eu 
sempre fui eh sempre fui eh não é colaboradora mas eu sempre tive presente 

nas reuniões do projeto de pesquisa então todas as atividades é participava 

como participo até hoje das reuniões discussão teórica discussão prática eh 

construção de metodologias eh oficinas que a gente se propõe entendendo que 
a iniciação científica ela não é baseada apenas no produtivismo acadêmico 

tem a necessidade também de um crescimento pessoal e aí como somos 

estudantes de diversos cursos a gente se propõe interdisciplinarizar o nosso 
conhecimento a partir da experiência de outros alunos [...] todas as pesquisas 

que eu já participei e tive a experiência de sair foi uma relação bem tranquila 

eh baseada numa conversa no respeito entendendo a minha contribuição foi 

dada e que também aprendi muito nesse processo de ensino né que a iniciação 
cientifica se propõe também né na perspectiva do ensino. (B1) 

B1 descreve que a relação entre orientadora e bolsista sempre foi normal dentre as 

expectativas desta relação, sendo assim um processo tranquilo e normal sem nenhum tipo de 

informalidade. A mesmo diz que “é uma relação formal no processo do cotidiano no começo 

havia muito muita pesquisa de campo e também pela não proximidade com o professor [...] 

mais no começo a nossa relação foi baseada no processo de confiança né ela tinha que realmente 

acreditar que eu tava no campo eu tinha realmente que trazer essa devolutiva dessa atividade”. 

Posteriormente B1 relata que estabelecida a confiança entre orientador e bolsista, é 
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demonstrado o incentivo na apresentação de trabalhos acadêmicos para apresentação em 

eventos científicos. 

Deste modo as articulações de vários cursos, as quais a participante B1 teve contato na 

suas experiências em grupo de pesquisa, viabiliza a interdisciplinaridade durante a formação 

profissional, associado a transversalidade na pesquisa permite a formação de “assistentes 

sociais com postura investigativa” desta forma os ambientes acadêmicos devem buscar “por 

estratégias e metodologias capazes de dar sustentação e fortalecer relações interdisciplinares, 

conhecimentos e atitudes de argumentação, inerentes ao processo educativo do ensino” 

(COMERLATTO, 2008, p.149).   

4.6 EVENTOS CIENTÍFICOS: UMA FORMA DE CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

Um dos critérios, determinado em edital, para ser bolsista de iniciação cientifica é a 

participação em eventos científicos, tanto os de organização da universidade quanto os que são 

realizados em outras unidades de ensino, destarte a participante A1 traz que a participação em 

eventos científicos “ é meio que a recompensa do nosso esforço do nosso trabalho quando a 

gente escreve o trabalho é aprovado que a gente permite né e conhecer outras pessoas conhecer 

outros lugares”. Esta participação ocorreu por incentivo e confiança da orientadora no qual A1 

conta que a sua primeira apresentação individual a sua orientadora disse “você está pronta pode 

ir”. A participante B1 enfatiza que sua orientadora está “sempre incentivando sim todos os 

bolsistas ou não bolsistas do projeto em publicarem inscreverem até por que isso facilita né no 

processo de formação mesmo você se desafia a escrever sobre determinado tema da pesquisa 

que você está vinculada ou não mais há sempre o incentivo sim” (B1). 

 A entrevistada B1 menciona que desde a sua inserção na iniciação cientifica em 2012 no 

curso do BI de Humanidades participa de eventos científicos organizados pela universidade e 

narra suas apresentações e produções acadêmicas as quais participou em outras instituições:  

tive a experiência de participar da semana a universitária no Ceará 

apresentando os resultados da atual pesquisa na verdade eram resultados 

parciais do primeiro mapeamento que se não me engano de quatro ou cinco 

cursos que eu levei pro Ceará, tive a experiência de ir pra Unimontes 
apresentei também o mapeamento ai participei como coautora em alguns 

eventos apresentei um trabalho como coautora na Federal Rural do Rio de 

Janeiro mais recentemente apresentando o primeiro senso dos professores 
negros e não negros da UFBA, fui coautora num trabalho que um colega 

apresentou do Rio de Janeiro que era um Congresso internacional e foi bem 

importante essa experiência da construção de um artigo pra apresentação que 
até então todos eram resumo simples ou resumo expandido nunca tive a 

oportunidade de escrever ainda mais há três mãos, seis mãos um artigo que 
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passou pela correção da orientadora e tal e aí foi apresentado e mais recente 

teve a REDOR que foi pelo aqui pelo NEIM da UFBA também como coautora 

na escrita do artigo eh e sim participei eu acredito que esse é um espaço 
necessário pra construção da na verdade pra vida acadêmica de qualquer 

aluno. (B1) 

Conforme A1 e B1 a inserção no grupo de pesquisa e o incentivo da orientadora foi 

importante para a participação em eventos científicos pois fora deste espaço o estudante não 

teria muita possibilidade na aprovação de um trabalho, ou seja, a participação na pesquisa 

possibilita um maior alcance dos eventos científicos, pois dentro da sala de aula não se tem o 

conhecimento dos eventos para além dos eventos que ocorrem na universidade que lhe é de 

origem. 

Posto isto, Canaan (2012, p. 68) pontua que “a falta de infraestrutura, de condições 

adequadas para realização da pesquisa, de apoio à apresentação de trabalhos, e de tempo 

disponível dos docentes para orientação também interferem no aproveitamento da experiência 

pelo bolsista, tanto do ponto de vista formativo, quanto do seu interesse em prosseguir a carreira 

acadêmica”. Sendo assim o incentivo do orientador para com o bolsista é basilar no processo 

de desenvolvimento deste aprendizado. 

Embora o incentivo do orientador seja fundamental B1 pontua que seu amadurecimento 

acadêmico, no que tange a sua participação em eventos científicos, amplificou-se por meio da 

aceitação de incentivo e da pratica, pois, a mesma justifica que o aprimoramento tanto na 

produção escrita quanto da apresentação oral revela-se diante da vivência em eventos 

acadêmicos. A mesma traz uma comparação entre o seu primeiro resumo expandido para 

apresentação de trabalho escrito em 2016 para aqueles que escreve atualmente e diz que “toda 

primeira vez tem suas falhas né e você vai aperfeiçoando a sua forma de fala eh e seu 

conhecimento e sua forma de escrita” (B1).  Contudo mesmo com a pratica na apresentação em 

eventos acadêmicos B1 informa que é “muito desafiador, tanto que sempre dá aquele engasgo 

inicial”, porém o trabalho é apresentado com êxito, revelando   

um maior domínio do conjunto de disposições necessárias à atividade 

científica, como o conhecimento dos códigos e das linguagens acadêmicas 

(expressão oral e escrita), assim como seu uso apropriado (por exemplo, a 
escolha pertinente de leituras e de atividades a serem realizadas). Essas 

competências não são produzidas apenas nos grandes momentos da iniciação 

científica, como as apresentações em público, os relatórios ou as publicações, 
mas são igualmente interiorizadas no dia a dia da pesquisa (CANAAN, 2012, 

p.71).  

A mesma percepção é demonstrada pela participante A1 no qual conta a descoberta do 

seu potencial seguida da autoavaliação e aperfeiçoamento da participação em eventos 
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científicos como relata a mesma: “ pra mim foi uma experiência muito assim reveladora né de 

que do potencial que eu posso ter e também das falhas né assim depois hoje quando eu olho 

como foi que eu apresentei naquele dia vem muitas coisas né que pode eu já melhorei o que eu 

posso melhorar ainda mais” (A1). 

A participação dos estudantes de graduação em eventos científicos proporciona ao 

discentes maior autoestima e confiança durante o processo de formação acadêmica além do 

maior convívio na universidade como é ponderado por ambas entrevistadas que passam a 

frequentar mais a faculdade para dar conta do plano de trabalho que lhe foi designado. Desta 

maneira, a participação na iniciação cientifica e nos eventos científicos “assumem um papel de 

grande importância no processo da comunicação científica na medida em que a transmissão de 

ideias e fatos novos chega ao conhecimento da comunidade científica de maneira mais rápida 

que aquelas veiculadas pelos meios formais de comunicação” (LACERDA et al., 2008). 

4.7 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PELA PESQUISA 

Canaan (2012, p. 19) identifica que a iniciação científica no processo da graduação gera 

efeitos positivos na formação dos discentes pois permite o aprendizado de “técnicas e métodos 

de pesquisa pelo bolsista, passando pelo desenvolvimento de competências altamente 

valorizadas no campo acadêmico – como as capacidades de raciocínio, de observação e de 

crítica –, até o direcionamento do bolsista para a pós-graduação stricto sensu”. Esse aprendizado 

é identificado na fala de A1 como forma de amadurecimento na formação, pois a mesma relata 

sua experiência no grupo de pesquisa que participa atualmente, no que diz respeito ao 

aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de pesquisa e sua postura enquanto pesquisadora e 

profissional: 

quando a gente vai mesmo né fazer o trabalho de campo né no meu caso na 
pesquisa eu fiz entrevistas né com profissionais eu fui pra instituições eu fui 

pra ambientes né assim que eu imaginava que eu não talvez se eu não tivesse 

na pesquisa não iria acessar então você aprende a ter uma postura né eu digo 

que a gente enquanto bolsista a gente já ensaia uma postura profissional 
mesmo de ética de respeito de responsabilidade com os dados com as 

informações com a fala né das pessoas quando fala dos profissionais então eu 

digo que foi é um amadurecimento muito grande né na formação enquanto 
pessoa assim. (A1) 

Estudos realizados por Prates e Kunzler (20??) apontam que participantes de grupos de 

investigação reconhecem de forma positiva a experiência de participação nos grupos de 

pesquisa como é identificado na abordagem acima. Embora as autoras não apresentem 

resultados finais, é identificado pelas mesmas, 
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a maior familiaridade em trabalhar com dados de realidade, contextualizados, 

realizarem análises e sínteses mais qualificadas, efetivando a relação entre 

particularidade e universalidade, valorizando a historicidade dos fenômenos e 
identificando suas contradições inclusivas, efetivar relatórios e avaliações 

com maior qualidade, aportando contraprovas históricas quantitativas e 

qualitativas, respeitando prazos e regras estabelecidas por órgãos de fomento 

à pesquisa, apreensão de cuidados e procedimentos éticos na pesquisa, tanto 
no que se refere a postura em processos de coleta e tratamento dos dados, 

como em relação a elaboração de termos de consentimento, encaminhamento 

a comitês de ética, entre outros procedimentos, melhor estabelecimento de 
mediações entre teoria e prática, bem como o exercício da exposição oral, 

todas competências fundamentais ao trabalho do assistente social. (PRATES; 

KUNZLER, 20??) 

Sendo assim, a “pesquisa é o ambiente mais pertinente de aprendizagem” está desperta 

nos discentes uma capacidade “reconstrutiva frente a realidade, significando um princípio 

educativo dos mais centrais na formação do sujeito capaz de história própria e sempre 

renovada” (DEMO, 2005). Essa percepção apresenta-se no discurso da entrevista B1 quando a 

mesma aponta seu aprendizado como bolsista no grupo de pesquisa do qual é membro:  

como bolsista teve um processo de aprendizado que ele é um aprendizado que 
além do aprendizado de aula e a depender da temática escolhida né pelo aluno 

você se aproxima muito mais com o seu objeto de pesquisa não que isso te 

distancie de outros assuntos mas te faz refletir sobre aspectos importantes pra 

aquele tipo de conteúdo, por exemplo, a atual pesquisa ela mapeia a inserção 
de professores dentro da universidade e aí você faz uma pesquisa de campo 

umas algumas abordagens em que as pessoas nem percebem a ausência desses 

professores ou estão tão voltadas pro tecnicismo de algumas áreas que não eh 
que entendem que a discussão racial. (B1) 

A mesma entrevistada tece análise afirmando que o aprendizado obtido na iniciação 

cientifica acerca da ausência de docentes negros na universidade lhe “possibilita essa 

inquietação sobre esse olhar da interseccionalidade em determinados estudos, então todos os 

trabalhos que eu produzo que eu leio a intersecção de gênero raça e classe se faz presente” (B1). 

Demo (2005) caracteriza esse aprendizado por meio de um “questionamento reconstrutivo” no 

qual desperta no aluno a apreensão do saber questionar e do saber reconstituir novas percepções 

e novos olhares sobre a realidade social.  

Nesse sentido, Prates e Kunzler (20??) ressaltam que a formação do assistente social deve 

priorizar a capacidade investigativa fortalecendo a profissão para aprimoramento do trabalho 

do assistente social, sendo assim a produção de conhecimento constituirá condicionantes do 

trabalho profissional no que tange os processos e resultados desencadeados visibilizando as 

contribuições para a sociedade. Destarte, a participante A1 revela que a iniciação cientifica para 

sua formação permite compreender a realidade de forma encadeada, processual tecendo uma 

análise crítica sobre os fenômenos sociais. 
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4.8 CAMINHOS PARA PÓS-GRADUAÇÃO: DECIFRANDO MENSAGENS 

CIFRADAS 

Conforme supracitado, a pesquisa caracteriza-se como um ambiente apropriado para 

construção do aprendizado, logo, “a ideia não é fazer dos alunos necessariamente 

‘pesquisadores profissionais’, mas ‘profissionais pesquisadores’, a saber, que sabem recorrer a 

pesquisa como procedimento permanente de aprender e renovar-se” (DEMO, 2005, p.195). 

O desenvolvimento da pesquisa no Serviço Social inicia-se na década de 1970 com a 

criação dos primeiros cursos de pós-graduação nas áreas de Serviço Social e Ciências Sociais, 

na mesma década foram concedidos os incentivos de bolsas para alunos de mestrado. A pós-

graduação stricto senso vem ampliando consideravelmente a produção intelectual e bibliografia 

da profissão e a pesquisa nesse sentido tem caráter indispensável pois oportuniza uma formação 

com capacitação necessária para atuação profissional (GUERRA, 2009). 

O interesse pelo título de mestre e doutor, é esboçado pelas participantes A1 e B1, as 

mesmas enxergam as possibilidades da continuidade da pesquisa e a construção de uma carreira 

acadêmica.  

A vontade de acesso a pós-graduação, segundo a entrevistada A1, foi despertada pelo seu 

acesso ao grupo de pesquisa como identifica a mesma: 

você entra no grupo você começa a ouvi falar né tem mestrado você pode 
fazer, tem especialização você pode fazer tem tipo você pode continuar 

estudando né você não precisa só sai daqui pro mercado de trabalho trabalhar 

você pode continuar estudando você pode continuar pesquisando então 
quando você faz parte né de grupo de pesquisa você tem uma chance a mais 

né por quê porque a pesquisa lhe proporciona tudo isso né que a gente já viu 

participar de congresso, participar de eventos viver outras experiências e tudo 
isso contribui pro nosso currículo né então eu digo que a pesquisa não só me 

ajudará nesse sentido como ela despertou isso né de eu querer continuar 

estudando de fazer um mestrado né de seguir com doutorado e assim vai. (A1) 

A experiência da iniciação cientifica para a participante A1 lhe trouxe experiências 

significativas, além da contribuição para a construção do currículo, o que para a mesma 

auxiliara no ingresso a pós-graduação. Canaan (2012, p. 68) enfatiza que “a experiência da 

iniciação científica tem efeitos significativos na carreira acadêmica do estudante de graduação, 

pois os bolsistas ingressam em uma proporção superior aos não bolsistas, tanto no mestrado 

como no doutorado, e, geralmente, titulam-se mais jovens que os últimos”.  

A mesma perspectiva de ingresso na pós-graduação é mencionada pela participante B1, 

que relata à vontade se inserir-se no mestrado e doutorado e aponta que nesses espaços é viável 

uma discussão mais aprofundada sobre os conteúdos discutidos no ambiente de trabalho do 
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assistente social, para além disso a mesma acredita que a educação é um meio de mobilidade 

social das pessoas negras e que lhe é possível está ocupando este espaço e se tornando um 

professor universitário. 

4.9 O FOSSO ENTRE A PESQUISA, RELAÇÕES RACIAIS, E AS ALUNAS NEGRAS 

DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

O Serviço Social enquanto profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, 

encontra o amadurecimento das bases teóricas a partir da década de 1970, por meio do 

movimento de Reconceituação. A aproximação com as teorias marxistas durante a intenção de 

ruptura possibilitou ao assistente social uma ampla leitura da realidade. No que refere a análise 

da produção Prates e Kunzler (20??) ressaltam que “a pesquisa e a produção de conhecimento 

são um importante marco” desenhado um novo status para a profissão.  

No serviço social as relações de étnico-raciais não se desenvolveram. Ainda encontram 

resistência, mesmo que a grande maioria das alunas e alunos de graduação sejam em sua maioria 

sejam pretos e pardos (BRITO, 2014). Quando questionada sobre a relação entre o serviço 

social e a pesquisa a entrevistada A1 aponta que: 

a pesquisa para o serviço social é o que é uma das coisas que sustenta a própria 

profissão porque a realidade é dinâmica a vida é dinâmica né a questão social 
ela com o tempo né vai adquirindo outras feições o nosso objeto de trabalho 

de trabalho ele não fica estático [...] então eu vejo que a pesquisa ela dá esse 

suporte né sem pesquisa a gente não avança a gente eh não tem elementos né 

pra poder fazer a profissão, pra fazer a profissão avançar pra fazer a tornar a 
profissão cada vez mais legítima né e legitimar o que ela defende né e tudo 

que ela defende seus princípios éticos né você valores então pra mim a 

pesquisa é crucial é fundamental é basilar também né no serviço social. (A1) 

Prates e Kunzler (20??) salientam que a pesquisa é um importante instrumental de 

trabalho pois desocultam mudanças que aconteceram no “mundo do trabalho, no Estado, nas 

políticas públicas, no contexto social, ela é importante ferramenta que viabiliza a elaboração de 

planos, a realização de diagnósticos familiares, territoriais, institucionais, permitindo a 

realização de sínteses e propostas mais consistentes e coerentes para o trato das expressões da 

questão social, nosso objeto de trabalho” como aponta a entrevistada A1 na suas considerações. 

Guerra (2009) aponta que “a recorrência ao referencial marxista contribui com a própria 

valorização da pesquisa para a profissão [...] credenciando seus intelectuais como interlocutores 

qualificados, cuja contribuição se espraia para várias áreas de conhecimento”. Esta 

aproximação com a dimensão investigativa possibilitou a entrevistada B1 reconhecer que “a 

questão da precarização do trabalho a o processo de como as terceirizações impactam 
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diretamente no nosso trabalho o aspecto de redução custos de investimento e tudo isso impacta 

diretamente na relação do trabalho profissional eh em diversas áreas”.  

Sendo assim “a investigação permite também olhares mais aprofundado e críticos sobre 

os novos espaços sócio ocupacionais, sobre velhos e importantes espaços ocupados que, 

transfigurados pelas políticas neoliberais, exigem novas leituras, pois dependendo do modo 

como o ocupamos somos capturados por lógicas que contrariam os valores pelos quais lutamos 

(PRATES, 2006 apud PRATES; KUNZLER, 20??).  

Conclui-se que a investigação é característica das competências profissionais do 

assistente social, daí a pesquisa para o Serviço Social fornece para as graduandas do curso 

subsídios de análise de produção e reprodução da vida social. Além do mais a pesquisa em 

Serviço Social apresenta-se como como uma ferramenta de ensino que desperta no discente o 

espirito investigativo formando profissionais críticos que desejam tornar docentes em um futuro 

próximo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Serviço Social emerge pela influência da igreja católica para atuar como aparato do 

Estado e das classes dominantes. Diante das emergências sociais a profissão sente a necessidade 

de renovar suas bases teórico-metodológicas a partir da década de 1960. O movimento de 

reconceituação no Serviço Social caracteriza-se como uma tentativa de ruptura com o 

conservadorismo, rompendo com o tradicionalismo e aproximando-se com a vertente marxista 

imprimindo novos referenciais teórico-metodológico na profissão. O que ainda cabe muitas 

críticas, que segundo Netto (2005, p.14) “a reconceituação permaneceu como um capítulo 

inconcluso: asfixiada pela maré montante das ditaduras latino-americanas, não pôde avançar e 

sua memória também foi diminuída, contida em experiencias acadêmicas e na biografia 

daqueles que a protagonizaram”. 

É diante deste processo que a categoria repensa a necessidade de uma formação 

profissional de qualidade que possibilite aos futuros assistentes sociais uma atuação permeada 

por um agrupamento de pressuposições teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-

políticos, no qual a pesquisa é elemento fundamental. 

Com o movimento de renovação no Serviço Social surgiu a necessidade da qualificação 

docente o que foi possível com a criação dos programas de pós-graduação na década 1970, 

ainda neste período iniciou-se o desenvolvimento da produção de conhecimento no Serviço 

Social. Contudo a pesquisa aparece no currículo de 1982 e concretiza-se como disciplina 

obrigatória com as diretrizes curriculares de 1996 evidenciando que o ensino da pesquisa deve 

se dar de forma transversal com a finalidade de formar profissionais com uma postura 

investigativa atribuindo um significado político a este processo. Durante o processo de 

redemocratização, a profissão se reconhece enquanto profissional inserido na divisão social e 

técnica de trabalho assumindo o compromisso com a classe trabalhadora, desta forma o projeto 

ético-político profissional alinha-se a um projeto societário que apresenta a construção de uma 

nova ordem social. 

Entretanto temos de repensar e refletir se a aproximação com a teoria marxista de fato, 

possibilitou a formação do atual projeto ético político da profissão, orientando por um ideal de 

projeto societário a ser construído. Uma vez que no Serviço Social tem sido um custo muito 

alto o desencontro entre raça e questão social, objeto de estudo do Serviço Social. Ante o 

exposto, indaga-se por que o serviço social ainda guarda ressalvas em entender que a questão 

racial é nuclear à questão social? Se a questão social é produzida compulsoriamente pelo 
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capitalismo, qual o problema em compreender que a questão racial e seu mais grave subproduto, 

o racismo, fazem parte das relações que impulsionam e dinamizam a sociedade burguesa?  

  Na graduação, o ensinar pela pesquisa, possibilita que a formação de assistentes sociais 

esteja voltada para um olhar crítico direcionado na intervenção da realidade social, sendo assim 

é fundamental uma qualificação teórico-metodológica, política e estratégica que dê suporte a 

atuação profissional, voltada para um olhar sensível, das desigualdades sócio raciais do Brasil. 

A pesquisa não deve ser encarada apenas como uma disciplina obrigatória mais deve ser 

perpassada de modo transversal destacando a articulação entre teoria-prática, destarte a 

participação de graduandos em grupos de pesquisa e extensão apresenta-se de forma impar na 

formação dos discentes, permitindo a reflexão sobre os reais problemas das desigualdades 

raciais e sociais da população empobrecida das quais o Serviço Social terá contato. 

Conforme apresentado ao longo deste trabalho, podemos identificar nas falas das 

entrevistadas A1 e B1 que a pesquisa é o meio mais apropriado para aprendizagem. O ambiente 

investigativo apresenta-se como um processo de renovação de conhecimento, durante o 

processo de formação o discente tem a possibilidade de fortalecer a dimensão investigativa e 

estabelecer a troca de experiências durante a permanecia nos grupos de pesquisa. 

Dada a participação das alunas negras nos grupos de iniciação cientifica a formação por 

meio da pesquisa permite às estudantes negras experiências que desenvolvam habilidades e 

competências de forma a mediar a relação entre a teoria e prática, o exercício da exposição oral, 

a construção de relatórios entre outras atividades que contribuíram para o desenvolvimento 

profissional. Ao mesmo tempo é necessário refletir, no curso de Serviço Social na UFBA, 

quantas alunas negras de fato tem acesso a grupos de pesquisa com bolsas de estudos? As bolsas 

de estudos para grande parte das alunas negras asseguram a permanência na universidade? Para 

além da permanência é importante pensar nas possibilidades que a pesquisa pode propiciar a 

uma discente. Essa pesquisa mostrou a relevância da pesquisa na vida acadêmica e a 

necessidade de se investir em grupos de pesquisa, ensino e extensão. 

Percebe-se que a inserção nesses espaços desperta no aluno o interesse pela carreira 

acadêmica, pois são nos grupos de pesquisa que os discentes de graduação têm a aproximação 

e o conhecimento com a pós-graduação, almejando a entrada no mestrado e doutorado. Destaca-

se também que as experiências durante a participação em pesquisas permitem aos discentes o 

reconhecimento do seu próprio potencial tanto profissional quanto acadêmico, que por se tratar 

de alunas negras esse potencial é historicamente é questionado diante de uma sociedade 

desigual, excludente, racista, sexista e machista.  
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Estar em grupos de pesquisa é uma forma de resistência para as discentes negras que 

diante dos mandos e desmandos da sociedade capitalista, rompem barreiras e se destacam 

nesses espaços. Desse modo, conclui-se que a pesquisa não é apenas uma disciplina obrigatória 

para o aprendizado profissional, mais um estilo de vida, no qual renovam-se os conhecimentos 

pessoais, profissionais e acadêmicos, possibilitando aos discentes uma capacidade reconstrutiva 

frente a realidade, correspondendo um princípio pedagógico na formação do sujeito capaz de 

história própria e sempre renovada. 

Como toda pesquisa os questionamentos nunca se findam. Durantes as pesquisas 

bibliográficas, com leituras de textos acerca do assunto estudado novos questionamentos 

surgiram. Indagações estas que comporão uma próxima investigação, destarte os novos 

questionamentos referem-se à: Como se estruturam as linhas de pesquisa nos programas de pós-

graduação em Serviço Social no Brasil (2014 a 2019)? A linha de pesquisa dos grupos de 

iniciação cientifica do curso de Serviço Social na UFBA e na UFRB alinham-se com o recente 

programa de pós-graduação implementado nas universidades? Qual o perfil dos estudantes que 

adentraram nas primeiras turmas de pós-graduação em Serviço Social da UFBA e UFRB? Quais 

as principais temáticas abordadas pelos projetos de pesquisa no curso de Serviço Social na 

UFBA e UFRB? Qual a incidência da temática racial nas linhas de pesquisa de UFBA e UFRB? 

Estes são alguns questionamentos para abordagens posteriores sobre o ensinar pela pesquisa.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Monografia: A PESQUISA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 

NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS ALUNAS NEGRAS DE SERVIÇO 

SOCIAL DA UFBA. 

 

1. Quando você optou pelo curso de Serviço Social? 

2. Você já teve contato com a grade curricular do Serviço Social? Qual a sua opinião? 

3. Qual a sua expectativa para disciplina de pesquisa I? 

4. De que forma a disciplina pesquisa II contribuiu para seu processo de formação 

acadêmica? 

  

5. Você já trabalhou como voluntário em algum grupo de pesquisa? 

6. De que forma você tomou conhecimento das seleções para seu grupo de pesquisa? 

7. Há quanto tempo você é bolsista no atual grupo de pesquisa?  

8. Quando se tornou bolsista houve processo de seleção? 

9. Antes de ter conhecimento do seu grupo de pesquisa de que forma era realizada a 

divulgação dos outros grupos de pesquisas? Qual a sua opinião sobre isso? 

10. Antes da sua inserção na iniciação cientifica você conhecia algum aluno que também 

participava de grupo de pesquisa? Vocês conversam sobre pesquisa?  

11. O tema do seu atual grupo de pesquisa abordam temáticas que são do seu interesse? / 

Qual tema discute seu atual grupo de pesquisa? Você gosta desta temática?  

12. Quais os motivos que te levaram a iniciação científica? (Caso a resposta seja por 

motivos financeiros, perguntar “Você conhece outro tipo de auxílio? Se sim, como ficou 

sabendo?”) 

 

13. Que tipo de relação foi estabelecida entre orientador (a) e bolsista? 

14. Houve algum desentendimento? Poderia relatar sem citar nomes? 

Responsáveis: Jamile Santos Brito; Angela Ernestina Cardoso de Brito.  

Data da entrevista:             /        / 

DADOS DO(A) ENTREVISTO(A) 

Nome: 

Curso:  Semestre:  

Ano de Ingresso: Idade:  

Gênero: Cor/Raça: 
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15. Você participa de eventos científicos? 

16. A participação foi iniciada após a inserção do grupo de pesquisa? 

17. O(a) orientador (a) incentiva a participação em eventos? 

18. O incentivo do orientador foi importante para seu amadurecimento e participação nos 

eventos? Se sim. Por quê? 

19. Qual a contribuição que da participação em congressos na sua formação acadêmica? 

 

20. A sua rotina mudou após a inserção na IC? Poderia relatar de que forma? 

21. O que você acha que aprendeu/mudou como bolsista?  

22. De que forma a iniciação cientifica contribuirá para o seu futuro? Quais são seus planos? 

23. De que maneira a IC poderá auxiliar na vida profissional? 

24. Você pensa em fazer pós-graduação? Se sim, quando você começou a pensar nisso?  

25. De que forma a IC é importante para sua vida? 

26. De que forma você relaciona a pesquisa e o Serviço Social? 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO 

EM PESQUISA 

 

Título da pesquisa: A PESQUISA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 

NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS ALUNAS NEGRAS DE SERVIÇO SOCIAL DA 

UFBA 

Instituição promotora: Universidade Federal da Bahia - UFBA 

Pesquisador responsável: Jamile Santos Brito 

 

ATENÇÃO: Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que você leia e 

compreenda a seguinte explicação sobre os procedimentos propostos. Esta declaração descreve 

o objetivo, metodologia/procedimentos, benefícios, riscos, desconfortos e precauções do 

estudo. Também descreve os procedimentos alternativos que estão disponíveis a você e o seu 

direito de sair do estudo a qualquer momento. Nenhuma garantia ou promessa pode ser feita 

sobre os resultados do estudo. 

1- Objetivo: Analisar a importância do programa de iniciação cientifica para formação de 

discentes negros (as) no curso de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia – UFBA; 

verificar a contribuição das disciplinas pesquisa I e pesquisa II no processo de formação 

acadêmica; identificar se os (as) discentes desenvolvem expectativas acadêmicas e profissionais 

por meio da iniciação científica. 

2- Metodologia/procedimentos: Será utilizada entrevista semiestruturada com gravador, que 

a técnica é muito utilizada nos trabalhos de abordagens qualitativas em pesquisa social. Tal 

instrumento permite ao pesquisador compreender o processo da realidade vivenciada por 

determinados sujeitos sociais assim como compreender práticas cotidianas, atitudes e 

comportamentos prevalecentes no trabalho com alguns indivíduos que compartilham traços em 

comum, relevantes para o estudo e investigação do problema proposto.  

3- Justificativa: Esta pesquisa tem por objetivo analisar a importância do programa de 

iniciação cientifica no processo de formação de discentes negros (as) no curso de Serviço Social 

da Universidade Federal da Bahia – UFBA. A Pesquisa em Serviço Social é um importante 

instrumento de intervenção profissional. De acordo com Bourguignon (2007, p.49) o Serviço 

Social tem em sua natureza a pesquisa como meio de construção de conhecimento 

comprometido com as demandas especificas da profissão e com as possibilidades de seu 

enfrentamento, por este caráter interventivo na realidade social identifica-se a necessidade de 

“uma formação que privilegie a capacidade interventiva para o fortalecimento de Serviço Social 

como profissão e para o aprimoramento do trabalho do assistente social é fundamental, pois a 

partir dela produzimos conhecimentos sobre como se constituem os condicionantes de nosso 

trabalho, as condições em que realizado, os processos e resultados que desencadeia, dando 

visibilidade a suas contribuições” (PRATES; KUNZLER, [20??]). Sendo assim é 

imprescindível ao graduando em Serviço Social a aproximação com a pesquisa durante o 

processo de formação pois o exercício de investigar “permite também olhares mais aprofundado 

e críticos sobre novos espaços sócio ocupacionais, sobre velhos e importantes espaços ocupados 

que, transfigurado pelas políticas neoliberais exigem novas leituras” (PRATES; KUNZLER, 

[20??]). 

4- Benefícios: A pesquisa aprofundará os conhecimentos sobre a importância da iniciação 

cientifica na formação de discentes negros (as) no curso de Serviço Social da Universidade 

Federal da Bahia – UFBA. 

5- Desconfortos e riscos: Toda pesquisa possui riscos potenciais. O pesquisador deverá 

identificar os riscos, esclarecer e justificá-los aos participantes da pesquisa, bem como as 
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medidas para minimizá-los. Alguns exemplos de risco: risco de constrangimento durante uma 

entrevista ou uma observação; risco de dano emocional, risco social. Caso aconteça o 

participante será encaminhado para rede sócio assistência de referência.  

6- Danos: Existe a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente, os riscos e 

benefícios serão amenizados sugerindo a participante desistir da entrevista a qualquer momento 

ou seu encaminhamento a rede assistencial psicológica. 

7- Metodologia/procedimentos alternativos disponíveis: Caso o entrevistado se sinta 

desconfortável com a gravação, a entrevista poderá ser realizada à mão, ou mesmo 

interrompida. 

8- Confidencialidade das informações: as informações colhidas serão utilizadas somente para 

fins da pesquisa e armazenadas em poder da pesquisadora durante o período de 5 anos. 

9-Compensação/indenização: Desconfortos e riscos serão minimizados a partir da assistência 

ou encaminhamento ao serviço de atendimento gratuito. 

10- Outras informações pertinentes: A pessoa participante será informada de todo o 

procedimento e objetivos da pesquisa, com antecedência podendo optar pela não participação. 

11- Consentimento: Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer 

perguntas e todas as minhas dúvidas foram respondidas a contento. Este formulário está sendo 

assinado voluntariamente por mim, indicando meu consentimento para participar nesta 

pesquisa, até que eu decida o contrário. Receberei uma cópia assinada deste consentimento. 

 

_________________________                   _________________________ 

Nome do participante                                        Assinatura do participante 

 

                                  

___________________________                __________________________ 

Nome do pesquisador responsável             Assinatura/pesquisador responsável 
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ANEXO A 

EMENTA DA DISCIPLINA DIVERSIDADE DE GENERO RAÇA/ETNIA NO 

CONTEXTO DOS DIREITOS HUMANOS  
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ANEXO B 

EMENTA DA DISCIPLINA OPTATIVA TÓPICOS ESÉCIAIS EM SERVIÇO 

SOCIAL: GENERO E RAÇA/ETNIA NO SERVIÇO SOCIAL: REPENSANDO SUA 

INSTRUMENTALIDADE 
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ANEXO C 

EMENTA DA DISCIPLINA PESQUISA E SERVIÇO SOCIAL I
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ANEXO D 

EMENTA DA DISCIPLINA PESQUISA E SERVIÇO SOCIAL II 
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ANEXO E 

DIRETRIZES CURRICULARES ABESS 1996 

 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 



96 
 

 


