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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho tem por finalidade apresentar uma reflexão teórica sobre os 

desafios subjacentes ao campo da formação profissional estabelecida a partir das 
discussões travadas entre docentes e discentes do grupo de pesquisa Serviço Social, 
Trabalho e Formação Profissional e os resultados do projeto de pesquisa “O perfil 
sócio-econômico, político e cultural dos discentes do curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia”. A presente investigação teve a 
participação de 5 (cinco) docentes e 10 (dez) discentes8 em todo o seu processo de 
elaboração e desenvolvimento metodológico. Toda a análise acerca da formação 
profissional do Curso de Serviço Social na Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia-UFRB aponta tendências e particularidades que refletem os desafios presentes na 
própria construção da universidade e ressaltamos que a análise dos dados não tem a 
pretensão de esgotar as questões apontadas, no qual, também, comparecem limitações 
objetivas e subjetivas. 

A criação de uma universidade federal no Recôncavo Sul da Bahia é resultado 
da luta popular desta região pela democratização do acesso ao ensino de terceiro grau no 
Estado da Bahia, cujo curso da sua história assinalava a oferta de apenas uma 
universidade pública federal, restringindo-se, dessa maneira, a possibilidade de jovens 
ingressarem em um curso superior, porquanto a demanda era muito maior que a oferta. 
Assim, um processo social reivindicador, de natureza comunitária, consolidou-se, ao 
tempo em que o Projeto de Expansão das Universidades Federais propiciou sua 
implantação. 

O surgimento da universidade do Recôncavo baiano representa um novo 
impulso para essa modernização, visto que nasceu com o compromisso de resgatar o 
rico acervo de tradições culturais e bens patrimoniais nessa região, historicamente 
marcada pelo comércio de escravos, e hoje densamente povoada. Destarte, tem como 
desafio o cultivo dos aspectos culturais e valores tradicionais da região e, ao mesmo 

                                                
6 Professora Adjunta do Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB. 
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8 Como pesquisadores do presente projeto de pesquisa tivemos a participação de 5 (cinco) docentes e 10 
(dez) discentes respectivamente: Msc. Albany Mendonça, Msc Márcia Clemente, Msc Sílvia Arantes, 
Msc Simone Brandão e Dra Valéria Noronha e as discentes- Carine Oliveira da Silva, Cristiane O. Xavier 
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tempo, responder, em alguma medida, a demandas do Recôncavo Sul, no sentido de 
contribuir para com o desenvolvimento socioeconômico, cultural, ambiental, 
educacional, tecnológico e científico da região. Encontrar os caminhos e percorrê-los 
com responsabilidade social e ética é fundamental para a sustentabilidade e o 
desenvolvimento da referida instituição de ensino superior. 

O Recôncavo Sul, por ser uma referência com múltiplas dimensões culturais, 
econômicas, sociais, ambientais e portador de diferentes demandas, permitiu construir 
uma universidade multicampi, estruturada em especificidades dos diversos espaços, com 
Centros de Estudos constituindo diversas áreas do conhecimento, que se propõem a 
explorar aspectos de culturas locais e demandas específicas, visando contribuir para o 
desenvolvimento humano, finalidade última de uma instituição de ensino superior. 

Em suma, a Universidade do Recôncavo da Bahia nasceu para contribuir com 
a articulação entre o conhecimento científico e a complexa realidade do Recôncavo.  A 
sua instalação neste território soma à instituição, necessariamente, contornos sócio-
espaciais, pela incorporação do contexto econômico, político, cultural, social, 
ambiental e histórico do seu entorno, nas funções que exerce. Neste aspecto, sem 
perder a noção de universalidade, o Recôncavo é tomado como “região de 
aprendizagem”, buscando-se ações sinérgicas entre a universidade e o referido 
território, de modo que ela contribua para a constituição de competências regionais e 
nacionais. Isto acontecerá por meio de uma desafiadora e contínua dinamização das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, pretendendo-se que o processo de 
aprendizagem se difunda em diversos espaços sociais e seja praticado em todos os 
setores da sociedade regional.  Deste modo, a universidade estará buscando elementos 
que a introduzam, regionalmente, como uma relevante fonte de saber que ligará o 
Recôncavo aos processos socioeconômicos e culturais em curso em todo o mundo. 

A criação do curso de graduação de Serviço Social, proposta pela comissão de 
expansão do centro, foi aprovada pelo Conselho Diretor do Centro em 29 de março de 
2007. Durante este ínterim, foram tomadas todas as medidas necessárias para a 
implantação do curso de Serviço Social, o qual abriu suas portas para o corpo discente 
no dia 01 de setembro de 2008, oferecendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
reconhecendo a indissociabilidade entre o mencionado tripé.   

Entendemos que o trabalho profissional é determinado por configurações 
estruturais e conjunturais da questão social, e pelas formas históricas especificas que 
assumiu a exclusão social na Bahia e no Recôncavo. A formação do profissional de 
Serviço Social, que se caracteriza pela sua capacidade de elaboração crítica e 
intervenção nas expressões da questão social, deverá trazer propostas consideráveis para 
população desta região, marginalizada pelo processo de reestruturação produtiva, e 
destituídas de direitos sociais de cidadania. 

Ao apresentar uma proposta de implantação do curso de Serviço Social, a 
Universidade do Recôncavo da Bahia levou em consideração as orientações das 
diversas instâncias representativas da categoria em questão, relativas ao seu projeto de 
formação acadêmico-profissional. Na fase de elaboração da proposta de implantação se 
considerou a escuta de representantes formais dos assistentes sociais e a consulta de 
documentos oficiais produzidos pelas entidades representativas9. Além dessas fontes, a 
proposta é igualmente inspirada em outras experiências exitosas em unidades de ensino 

                                                
9 Informações contidas e extraídas do Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social- UFRB (2007). 
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de Serviço Social no país, com destaque para aquelas em vigor nas Instituições Federais 
Ensino Superior (IFES). 

 Compreendendo que o processo de formação profissional implica numa 
constante revisão crítica e atualização, faz-se necessário repensar o referente debate, 
considerando os elementos presentes no cenário contemporâneo e que se refletem no 
espaço universitário e no campo da formação. Essa necessidade de articulação entre 
formação profissional e Universidade faz total sentido para pensarmos a dinâmica 
vivenciada pelas Universidades Públicas no cenário nacional que marcadamente 
enfrentam um processo de permanente desafio para manter sua função pública e social. 
Desta forma, o estudo está voltado para as especificidades da proposta de formação 
profissional no Recôncavo Baiano sem perder de vista a sua interlocução com o debate 
nacional acerca da educação, pois as particularidades da pesquisa reafirmam a 
necessidade de conhecer o perfil discente historicizando essa formação rompendo com 
análises descoladas da realidade.  No momento, o curso se encontra em uma conjuntura 
que viabiliza uma nova discussão curricular, seja pela contratação de novos docentes e 
também pelo aumento do quantitativo de alunos com a introdução do curso noturno. 
Com o objetivo de aprofundar a discussão da formação profissional, a pesquisa 
direcionada para a elaboração do perfil discente possibilitou também uma 
problematização sobre o que é Serviço Social, as competências e atribuições de um 
assistente social, o motivo pelo qual o aluno escolheu o curso e as expectativas em 
relação ao curso identificando como essas representações repercutem no plano da 
formação, na tentativa de desmistificar um caráter messiânico atribuído à profissão, 
trazendo à tona para o debate uma imagem de um profissional comprometido na 
implementação, ampliação e na garantia dos direitos. 

 
O DEBATE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUAS PARTICULARIDADES 
NO RECÔNCAVO BAIANO  

 
A questão da formação profissional adquiriu papel central e estratégico no 

Curso de Serviço Social. Sua relevância se assenta no esforço para formar profissionais 
habilitados e competentes do ponto de vista teórico e metodológico, ético e político, 
além da capacitação para intervir na realidade social. Faz-se necessário destacar alguns 
avanços que o Serviço Social alcançou durante esses 70 anos de história, enfatizando 
que o processo de construção histórica da profissão se consolidou num campo de 
contradições e lutas sociais. 

O primeiro avanço a se ressaltar é o reconhecimento da profissão, a partir da 
década de 80, como um campo dinâmico de pesquisa e de produção acadêmica, gerado 
nos cursos de graduação, pós-graduação e no âmbito do exercício profissional, 
consolidando a base investigativa e interventiva da profissão. Como destaca Borgianni 
(2006) em sua fala de abertura na Reunião Ampliada do Conjunto Conselho Federal de 
Serviço Social-CFESS/ Conselho Regional de Serviço Social- CRESS dos dias 29 e 
30/04: “a produção acadêmica do Serviço Social brasileiro é hoje referência para os 
trabalhadores sociais da América Latina, de Portugal e dos países africanos de língua 
portuguesa”.  

Outro avanço é a visibilidade que a profissão ganha no processo de 
formulação, planejamento, execução e gestão de políticas públicas, alçando funções de 
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comando e liderança em vários espaços do poder executivo e legislativo. A profissão 
também tem expandido seus campos ocupacionais, que são expressos através de 
variados formatos: assessorias, consultorias, funções comissionadas e outros. 

Cabe ressaltar ainda, que a profissão tem trilhado ao longo de sua história o 
caminho em direção a formulação e consolidação de um projeto ético-político 
profissional, articulado a uma proposta de transformação social e de um projeto 
societário comprometido com a emancipação humana e o exercício pleno da democracia 
e cidadania. Somos hoje uma categoria profissional que põe a público e para outras 
categorias um projeto ético-político profissional articulado a um projeto societário, 
representando um processo de conquistas – resultado de trabalho, estudo e de 
enfrentamento com o poder instituído - e de luta constante pelos direitos humanos e 
sociais. 

Por um lado, não podemos deixar de ter uma perspectiva de totalidade e 
reconhecer as contradições e limites impostos pela estrutura econômica e conjuntura 
política à nossa intervenção profissional. Por outro lado, não podemos esquecer também 
da historicidade, que nos possibilita perceber a história como um processo contínuo de 
mudanças, sendo cada um de nós sujeitos protagonistas dessa história (Behring, 2006). 

Segundo Koike (2009:202), o processo de formação profissional é perpassado 
pelas transformações societárias que produzem impactos socioprofissionais. Isso põe 
como exigência a necessidade de atualização constante dos processos de formação 
profissional. Quer seja, pela crise da modernidade ou dos paradigmas ou pela crise do 
Estado, sinalizada por diversos autores. É essencial destacar que vivenciamos um 
quadro de supressão dos direitos sociais historicamente consolidados e de privatização 
do patrimônio público e de atividades de reconhecida atribuição do Estado. 

No campo da educação notamos também um aumento visível da 
mercantilização do ensino sendo verdadeiramente problemático o “aligeiramento” da 
formação profissional e a fragmentação do conhecimento. A política universitária vem 
sendo constantemente “alvo” de um processo de privatização, onde se reconhece 
também uma tendência de fragilização permanente da esfera pública, com a proliferação 
de inúmeros Cursos de Graduação em Serviço Social nas Universidades Privadas10. A 
defesa da Universidade laica, pública, de qualidade e que prima pela razão crítica vem 
se defrontando com um movimento que concebe a Universidade dentro de uma lógica 
mercantil e empresarial. Dahmer (2009:271) pontua que o ensino superior constitui-se 
como um veio extremamente lucrativo para o capital e, ao mesmo tempo, destaca-se 
pelo seu papel na disseminação ideológica da sociabilidade colaboracionista, através da 
formação de intelectuais colaboradores e empreendedores, sob a ótica do capital. 

Neste sentido, a temática da formação profissional deverá transcender a mera 
adequação da formação às exigências do mercado de trabalho. Essa articulação passa 
por outras considerações: a exigência de uma formação profissional sintonizada com o 

                                                
10 Iamamoto (2008) identifica essa diretriz de tornar a educação uma mercadoria capitalista, um negócio 
empresarial privado, capturado pelo capital. Ainda, menciona os desafios presentes na sustentabilidade do 
nosso projeto profissional, sendo necessário pela via política garantir o assessoramento e o 
acompanhamento no processo de implementação das diretrizes curriculares.  Cita em seu estudo, com 
base nos dados do MEC/INEP de abril de 2007 que para a área de Serviço Social existem no País, 253 
Cursos inscritos em Instituições de Ensino Superior das quais 207 são privadas, corresponde à 82% do 
total e 46  são públicas, ou seja, 18%.   
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mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, dotada de um distanciamento crítico do 
mesmo (Iamamoto, 1999:171)     

A formação universitária pautada na perspectiva da massificação e da 
normatização pelo mercado produz profissionais despolitizados. Além disso, verifica-se 
um aumento dos Cursos de Graduação de Ensino à Distância (EAD), tecnologia que foi 
apreendida pela lógica da lucratividade e da privatização, retirando do processo ensino x 
aprendizagem a vida universitária e a possibilidade de coletivamente os discentes 
construírem o processo de conhecimento. 

Iamamoto (2008:441) aponta que esse panorama universitário compromete a 
direção social do projeto profissional que se propõe hegemônica, estimulando a reação 
conservadora e regressiva no universo acadêmico e profissional do Serviço Social 
brasileiro, com repercussões políticas no processo de organização dessa categoria.  

Sem dúvida, a conjuntura requer capacidade política e especial empenho das 
entidades representativas, especialmente da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social- ABEPSS no sentido de garantir os avanços alcançados com as 
diretrizes curriculares em seu texto original11 apontando a definição de competências e 
habilidades incorporando uma leitura teórica, metodológica e histórica para a análise 
dos processos sociais e da sociedade brasileira. O estabelecimento de princípios e 
pressupostos necessários para a construção de um projeto universitário coerente com a 
direção social estratégica e hegemônica da profissão está voltada para a adoção dos 
seguintes elementos de acordo com Wanderley (1998, p. 16-17):  

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

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

 Ensino que assegure elevados padrões de competência profissional pelo 
domínio do instrumental técnico, operativo e das habilidades de cada área de 
formação, capacitando para a atuação nas diversas realidades e âmbitos de pesquisa 
e exercício profissional; 

 Compromisso ético-social como princípio formativo, perpassando o 
conjunto da formação curricular; 

 Articulação entre ensino, pesquisa e extensão não apenas como princípio, 
mas efetiva realidade na condução dos projetos acadêmicos; 

 Articulação das diversas dimensões investigativas e interventivas 
próprias dessas áreas de formação profissional, como expressão da relação teoria, 
realidade, através da constituição de um espaço de pensar crítico, da dúvida, da 
autonomia, da investigação e da busca de soluções; 

 Indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e profissional; 
 Padrões de desempenho e qualidade idênticos para os cursos diurnos e 

                                                
11 Existiram alterações significativas no texto original das Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço 
Social de 1999. As Diretrizes Curriculares homologadas em 2001 pelo Ministério da Educação e do 
Desporto (MEC) não reflete a proposta original na sua íntegra descaracterizando a proposta original no 
que se refere à direção social da formação profissional ver M. Iamamoto em Serviço Social em Tempo de 
Capital Fetiche (2008). 
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noturnos (formação universitária com um período mínimo de 4 anos); 
 Ensino organizado na observância dos Códigos de Ética e na observância 

das competências e atribuições previstas na Legislação Profissional de cada área 
específica de formação; 

 Dinamismo na organização dos currículos plenos de cada curso, 
possibilitando a definição e organização dos vários componentes curriculares – 
disciplinas, oficinas, estágios supervisionados, núcleos temáticos, atividades 
complementares, como forma de garantir o acompanhamento das transformações 
sociais, culturais, científicas e tecnológicas. Esses elementos citados anteriormente 
estão atrelados também com a perspectiva de pensar o ensino como teórico-prático, 
rompendo com a visão positiva entre ciência pura e aplicada. Entre os que pensam e 
os que fazem, os professores da teoria e os professores da prática, os que investigam 
e os que intervêm. 

Guerra (2005:153) menciona que cabe aos professores, supervisores e 
estudantes, em conjunto ou individualmente, criar metodologias que permitam essa 
síntese entre um saber teórico que se expressa em um fazer qualificado, cuja mediação é 
a aquisição de valores/princípios éticos e políticos, habilidades, posturas e competências 
que extrapolem o pensamento conservador. 

Outro elemento fundamental que devemos considerar é que o conteúdo das 
disciplinas de Serviço Social tenha uma análise crítica do Serviço Social enquanto 
totalidade: seus fundamentos e seus objetos de intervenção e espaços sócio-
ocupacionais, articulando a dimensão teórica e metodológica ao cotidiano profissional. 

Desta forma, a categoria profissional vem considerando a relação entre trabalho 
e formação profissional como uma unidade na diversidade, sendo resultado de um 
processo de amadurecimento vivenciado pelo próprio conjunto de profissionais ao 
longo de uma trajetória histórica. 

A formação profissional no cenário da produção e reprodução das relações 
sociais, conforme as Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) aponta para um conjunto de conhecimentos 
articulados em três núcleos de formação profissional: 

 
1. Núcleo de Fundamentos Teórico-Metodológicos da Vida Social pressupõe 

um conjunto de fundamentos que permitam o conhecimento do ser social 
enquanto totalidade histórica, inserido na sociedade burguesa em seu 
movimento contraditório.  

2.  Núcleo de Fundamentos da Formação Sócio-Histórica da Sociedade 
Brasileira pressupõe um conjunto de fundamentos que permitam conhecer 
a constituição da sociedade brasileira no seu desenvolvimento rural e 
urbano e as diversidades regionais e locais. 

3. Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional pressupõe um conjunto 
de fundamentos que permita compreender o Serviço Social como 
especialização do trabalho com sua trajetória histórica, teórica, 
metodológica, ética que envolve o exercício profissional. 

 
Os três núcleos acima referidos caracterizam a formação profissional e 

organizam a lógica curricular. São dimensões indissociáveis do processo de 
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conhecimento que não permitem classificação ou abordagem seqüencial entre os 
mesmos e que levam em conta as três dimensões fundamentais existentes na proposta de 
produção de conhecimentos no interior da Universidade: ensino, pesquisa e extensão. 

Sendo assim, o Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia propõe através do Grupo Serviço Social, Trabalho e Formação Profissional 
analisar de forma geral, as particularidades da formação e do exercício profissional no 
território do Recôncavo Baiano, identificando os elementos culturais, políticos e sócio-
econômicos que caracterizam os docentes, discentes e profissionais de Serviço Social da 
região, além de verificar as condições do mercado de trabalho e os processos 
interventivos estabelecidos pelos assistentes sociais que atuam em âmbito local. 

Para a materialização do objetivo proposto tornou-se necessário um desenho 
metodológico que consistiu em duas etapas:  

 
      Primeira ETAPA 

 
 Identificar o perfil socioeconômico, político e cultural dos discentes do curso de 

Serviço Social – CAHL/UFRB para construir uma formação profissional que 
atenda aos princípios do projeto profissional, considerando as 
particularidades/regionalidade do Recôncavo da Bahia. (já concluído) 

 Propor atividades formativas abrangendo a politização, o eixo cultural e 
educativo da formação discente (atividades de pesquisa e extensão) 

 Construir coletivamente (discentes e docentes) uma proposta de direcionamento 
a dimensão da cultura popular do recôncavo, priorizando uma educação 
“emancipatória” (Educação Popular, Intelectual orgânico e organizador da 
cultura) junto à população de Cachoeira 

 
Segunda ETAPA 

 
 Identificar o perfil socioeconômico, político, cultural e mercado de trabalho dos 

Assistentes Sociais do Recôncavo da Bahia – para compreender a relação deste 
perfil com as dimensões interventivas e investigativas e possibilitar uma 
formação profissional contínua para esses profissionais, possibilitando 
construir uma qualificação para atender as demandas identificadas nas 
pesquisas do eixo: direitos humanos e cidadania e desenvolvimento regional e 
políticas sociais 

 Construir um espaço de Formação Profissional conjunta entre Supervisor 
Acadêmico e Supervisor de Campo – previsto nas Diretrizes Curriculares em 
1996/ Lei de Regulamentação da Profissão, Código de Ética Profissional 
(1993), Resolução CFESS/CRESS (2008) – tendo a primazia nas dimensões 
interventivas e de investigação no espaço de ensino-aprendizagem (Estágio 
Supervisionado em Serviço Social) 

 Construir e discutir entre comunidade acadêmica docente, discente e 
supervisores de estágio (campo) intervenções pautadas em referenciais teórico-
metodológicos de cunho sócio, político-educativo, priorizando um trabalho 
emancipatório junto às classes subalternas do Recôncavo – proposta 
fundamentada em Antonio Gramsci e Paulo Freire 
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Merece destaque que na primeira etapa, o grupo de pesquisa conseguiu avançar 

com a conclusão do projeto de pesquisa sobre o perfil discente nos instrumentalizando 
para o aprofundamento dos pressupostos vinculados à formação profissional, 
propiciando o desvendamento de aspectos fundamentais relacionados ao processo de 
formação, captando os elementos sociais, políticos, econômicos, culturais provocando 
uma discussão sobre que formação desejamos, pois nos pautamos em um processo 
formativo que tenha como centralidade a defesa da educação pública, universal, 
gratuita, laica e socialmente relevante fortalecendo o projeto ético-político da profissão .      

 
 
O PERFIL DOS DISCENTES DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UFRB 

 
A discussão sobre formação profissional possui papel central no debate dos 

cursos de Serviço Social. Com o objetivo de contribuir na ampliação dessa discussão foi 
criado o grupo de pesquisa “Serviço Social, trabalho e Formação Profissional”, do 
Curso de Serviço Social da UFRB. 

A proposta do grupo de pesquisa é analisar de forma geral, as particularidades da 
formação profissional no território do Recôncavo Baiano, para tanto buscou identificar 
o perfil socioeconômico, político e cultural dos discentes do curso de Serviço Social da 
UFRB. 

Pretende-se com o resultado da pesquisa, portanto, contribuir para a construção 
de uma formação profissional que atenda aos princípios do projeto profissional, 
considerando as particularidades/regionalidade do Recôncavo da Bahia. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 
Ao definirmos a metodologia a ser adotada no desenvolvimento da pesquisa, 

optamos pela aplicação de questionários em discentes matriculados nas três turmas do 
curso de Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, que 
ainda não está integralizado. 

A pesquisa foi realizada com 85 discentes do curso de Serviço Social da UFRB -  
nos meses de Abril e Maio de 2010.   

Para a coleta de dados utilizou-se questionários semi-estruturados, aplicados por 
discentes integrantes do grupo de pesquisa aos alunos do 1º, 2º e 4º períodos do curso de 
Serviço Social da UFRB. Os questionários foram aplicados em sala de aula, após 
explanação dos objetivos da pesquisa e não responderam ao questionário aqueles alunos 
que não se encontravam em sala de aula. 

De um total de 139 discentes matriculados no 1º, 2º e 4º períodos, 85 discentes 
responderam aos questionários, representando  61% do universo da pesquisa, Deste 
total, 28% alunos cursavam o 1º período, 39% o 2º período e 27% o 4º período. Cinco 
(05) discentes participantes não informaram o semestre que estava matriculado.   

Para realizar a análise, os dados colhidos foram sistematizados e calculados 
através do programa Excel, gerando-se gráficos e tabelas para melhor apresentação dos 
dados quantitativos, permitindo assim observar e analisar questões relacionadas ao 
perfil dos discentes do curso de Serviço Social da UFRB. 
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APRESENTANDO OS RESULTADOS 

 
Com base nas informações levantadas através dos questionários é possível 

construir o perfil dos discentes do curso de Serviço Social da Universidade do 
Recôncavo da Bahia. 

Constatou-se que a maioria dos discentes é do sexo feminino (89%), o que 
corrobora com o traço da profissão de ser majoritariamente feminina. Esta característica 
de curso de nível superior com predominância feminina é observada no curso de serviço 
social da década de 1970 a 2000, conforme pesquisa de Beltrão e Teixeira (2004), sendo 
o curso com maior índice de mulheres entre todos os cursos de nível superior. 

Ainda no que diz respeito ao campo do gênero, Iamamoto (2008:446 e 447) 
destaca como um ponto fundamental a divisão sexual do trabalho e o componente 
feminino do corpo discente e conseqüentemente na categoria profissional. Os Cursos de 
Serviço Social conforme os dados do INEP/MEC de 200312 lideram os de maior 
percentual feminino. Esse elemento constitui-se extremamente relevante para 
compreendermos o mercado, as condições de trabalho e a imagem e representações da 
profissão.   

 
Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos 
discentes do curso de Serviço Social da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia. 2010. 

 
Quanto ao aspecto geracional, observa-se que a maior parte dos discentes é 

jovem e possui até 25 anos (75%). Aqueles que têm entre 26 e 40 anos representam 
19% do grupo pesquisado e os outros 6% possuem mais de 41 anos de idade. 

 

                                                
12 Dados citados no estudo de Iamamoto (2008:446 e 447) sobre os Cursos com os dez maiores 
percentuais de matrículas do sexo feminino em 2003 segundo informações do INEP/MEC. 
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Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos 
discentes do curso de Serviço Social da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. 2010. 

 
A variável cor/raça foi auto declarada, e revela que quase metade dos discentes 

(49%) é de cor negra e que ainda outros 40% são pardos. Os brancos representam 
apenas 9% do total de entrevistados e apenas um discente não informou sua cor. 

Tais dados são bastante significativos se pensarmos que a participação de 
negros e pardos no ensino superior é inferior à participação de brancos, mesmo na 
Bahia, estado brasileiro com maior percentual de negros e pardos na população, mas 
que possui uma das menores taxas do Brasil de jovens no ensino superior.  

Dados da PNAD de 2009 mostram que enquanto 62,6% dos jovens entre 18 e 
24 anos estão cursando o nível superior, apenas 29,2% de negros e 31,8% de pardos 
estão incluídos nesse nível educacional. 

Por outro lado Beltrão e Teixeira (2004) revelam, em sua pesquisa sobre cor e 
gênero nas carreiras universitárias, que os cursos considerados mais femininos possuem 
um percentual maior de negros, pardos e amarelos em seu corpo discente, o que sugere 
influência da intersecção das categorias gênero e raça nesta questão. 

 
Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos 
discentes do curso de Serviço Social da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. 2010. 

No que diz respeito à situação conjugal dos discentes, pode-se afirmar que a 
grande maioria (81%) é solteira e 61% nunca viveu com companheiro. Os casados 
somam 13%, e 5% dos entrevistados declarou ter união estável. Apenas um discente 
informa se desquitado/divorciado/separado. 
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Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos 
discentes do curso de Serviço Social da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia. 2010. 

 
Na variável religião a percentagem de discentes que se declaram católicos é a 

mais significativa, representando 50% do universo pesquisado. Aqueles que se revelam 
evangélicos ou protestantes somam 20%. Tais dados podem ser significativos se 
pensarmos na identidade que a profissão teve em sua origem com valores religiosos e 
que a idéia de “ajuda ao próximo” e de promoção da “justiça social”, bastante 
difundidos nas religiões católicas e protestantes, também são elementos trazidos pelos 
discentes que escolhem o curso de Serviço Social. 

 
Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos 
discentes do curso de Serviço Social da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia. 2010. 

Ao tratarmos da origem de classe dos discentes de Serviço Social da UFRB, 
pode-se afirmar que a maioria, ou 60%, cursou o ensino médio em escola da rede 
pública.  

Quando os dados dizem respeito à escolaridade dos pais, 40% cursaram até o 
ensino fundamental completo e 41% concluíram o ensino médio. Os dados referentes à 
escolaridade das mães não são diferentes e enquanto 40% concluíram o ensino médio, 
as outras 40% só cursaram até o ensino fundamental completo.  
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Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos 
discentes do curso de Serviço Social da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia. 2010. 

 
Entre os entrevistados, 73% não desenvolvem atividades remuneradas ou estão 

fora do mercado de trabalho e a renda familiar de 66% não ultrapassa 4 (quatro) salários 
mínimos, indicando uma origem e permanência nas classes mais vulnerabilizadas da 
sociedade. 

 

 
Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos 
discentes do curso de Serviço Social da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia. 2010. 

 
De acordo com a PNAS – 2004, o público usuário da Política de assistência 

social é constituído por: 
“cidadãos e grupos que se encontram em situações de 
vulnerabilidade e  riscos, tais como: famílias e indivíduos com 
perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e 
sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 
termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante 
de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às 
demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; 
diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, 
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grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no 
mercado de trabalho formal e informal; estratégias e 
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 
representar risco pessoal e social”. (PNAS, 2004) 

 
Esta definição do PNAS corrobora a análise da pesquisa que considera a maioria 

dos discentes em situação de vulnerabilidade social, já que não estão inseridos formal 
ou informalmente no mercado de trabalho. Dentro dessa lógica e a partir ainda dos 
critérios estabelecidos pela PNAS para a inclusão dos indivíduos na proteção social 
básica, essa parcela de discentes em situação de vulnerabilidade social seria uma 
população usuária em potencial para essa política. Entretanto, de acordo com os dados, 
82% do total de alunos pesquisados, não estão inseridos em qualquer programa social 
de transferência de renda.  

 

 
Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos discentes do curso de Serviço Social da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia. 2010. 
 
Quando nos reportamos às políticas e práticas de democratização relativas à 

permanência dos discentes em situação de vulnerabilidade, promovidas pela UFRB, 
através da Pró Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, constatamos que 
a parcela majoritária de discentes (77%)  não está inserida em qualquer programa de 
assistência ao estudante. 

 
Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos discentes do curso de 
Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 2010. 

Todos os benefícios concedidos pela política de permanência e assistência 
estudantil da UFRB, estão concentrados no Programa de Permanência Qualificada e 
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contemplam principalmente o auxílio moradia, auxílio transporte e projeto institucional 
que prevê a inclusão do discente em atividades de pesquisa e extensão. Entre discentes 
que são beneficiados pela assistência estudantil, apenas 7,8%, o auxílio moradia e a 
bolsa de projeto institucional são os que atendem  a maioria. 

 
Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos discentes do curso de 
Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 2010. 

É interessante constatar que a maioria dos discentes entrevistados (74%) 
conhece apenas parcialmente a política de assistência estudantil. Se somarmos a esta 
parcela aqueles que desconhecem as políticas ou não estão informados sobre as 
mesmas, esse número sobe para 97%.  

 
Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos discentes do curso de 
Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 2010. 

 
Estes dados revelam que a desinformação e o desconhecimento sobre a política 

de assistência estudantil produzem dificuldade de acesso a esses direitos, contribuindo 
para que na maioria das vezes exista um abandono dos seus cursos de graduação 
aumentando a evasão universitária. 

Em relação à Cidade de Origem adotamos o recorte do “Territórios de 
Identidade” para analisar os referentes dados. O conceito de território utilizado pela 
Secretaria de Cultura da Bahia entende que eles não são definidos pela objetividade dos 
fatores disponíveis, mas pela maneira como se organizam e devem ser entendidos como 
“base geográfica da existência social”. É no território que a população constrói a sua 
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identidade e os seus sentimentos de  pertencimento onde expressa seu patrimônio 
cultural e define o seu destino. Contudo, é fundamental ressaltar as dificuldades que 
permeiam a descentralização das políticas de desenvolvimento e os limites 
institucionais, estreitos, que lhe são impostos.  (Carvalho, 2008).   

Os municípios que compõem o território de identidade do Recôncavo são:   
Cabaceiras do Paraguaçu, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom 
Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, 
Nazaré, Santo amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Felix, São Francisco do 
Conde, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara, Varzedo.  

A UFRB é criada no processo de interiorização das universidades públicas e tem 
a pretensão de atender a demanda de ensino superior do interior do estado da Bahia, em 
especial do território de identidade Recôncavo. 

Os dados revelam que esse objetivo é parcialmente contemplado no âmbito do 
curso de Serviço Social, onde 37% dos discentes são provenientes dos municípios que 
integram o território de identidade do Recôncavo. É importante ressaltar que parcela 
significativa dos discentes é oriunda de outros municípios do interior do estado que 
compõe os demais territórios de identidade. 

 
Gráfico 12 – Distribuição dos estudantes segundo município 
de origem, 2010 

 
Fonte: Perfil sócio-econômico, político e cultural dos discentes do curso de Serviço 
Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 2010. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos que o debate da formação profissional é central no atual estágio de 
desenvolvimento do nosso curso em decorrência da sua recente estruturação e dos 
desafios já citados levando em consideração as peculiaridades do território onde o curso 
está inserido.  

A pesquisa desenvolvida possibilitou ampliar o conhecimento sobre sujeitos 
concretos, onde partimos deste universo para entendermos as especificidades da 
formação na região e os desafios da formação em um contexto de crise do capital e seus 
desdobramentos, tais como: flexibilização e precarização do trabalho. O perfil destes 
estudantes indica que são, na maioria, jovens, oriundos de famílias de baixa renda e não 
trabalham e/ou participam da renda da família. 
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Os discentes do Grupo de Pesquisa Serviço Social, Trabalho e Formação 
Profissional perceberam através das suas leituras, debates e análises que a profissão 
vivencia novos tempos, tempos cuja base da categoria se fundamenta significativamente 
na luta pela consolidação e ampliação dos direitos sociais e da cidadania. Com isso, o 
trabalho profissional é atravessado pelo desafio cotidiano de concretizar direitos numa 
sociedade que os retira constantemente. Além disso, não podemos desconsiderar que 
“aqueles” velhos traços ainda transitam pela nossa imagem ou por nossa representação 
na sociedade, dentre eles: “a imagem da moça boazinha” - um profissional marcado 
pelo fetiche da ajuda e pelo voluntarismo. Essa imagem conservadora e contraditória ao 
projeto ético-político e ao significativo acúmulo teórico-metodológico que a profissão 
expressa na contemporaneidade deve ser desvencilhada e desconstruída. Com isso, o 
trabalho de pesquisa no processo de formação torna-se fundamental e estratégico para 
modificar o “olhar” tradicional sobre a profissão.  

Ainda, as reflexões estabelecidas no grupo de pesquisa contribuíram também 
para a produção da revisão do projeto pedagógico do curso, sendo neste momento a 
ação estratégica mais importante para responder aos desafios postos para a consolidação 
do primeiro curso de Serviço Social em uma instituição de ensino superior pública do 
Estado da Bahia.  

A análise dos dados revelou que o perfil discente apresenta diversas nuances 
tendo como elementos norteadores as categorias de classe, gênero, raça/etnia, geração 
demonstrando que o curso é majoritariamente feminino, jovem e negro e pardo. 
Pertencem aos segmentos vulneráveis da sociedade, sendo oriundos do interior do 
estado da Bahia, não são incluídos em programas sociais de permanência na 
Universidade ou de transferência de renda.   

O perfil discente do Serviço Social da UFRB desvelado pela pesquisa levanta 
elementos que poderão subsidiar outras reflexões sobre a formação profissional, 
aprofundando o conhecimento acerca dos estudantes vinculados ao Curso que possui 
particularidades próprias da região onde a Universidade está inserida.  
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