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Introdução 

O trabalho que segue faz parte do Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em 
Serviço Social (NEEPSS). O NEEPSS pretende contribuir na formação de estudantes de 
graduação e de pós-graduação, além da capacitação de assistentes sociais a partir do 
desenvolvimento de dois projetos de pesquisa/extensão: ‘A Prática do Serviço Social, 
Cotidiano e práticas democráticas’ e “A Prática dos Profissionais de Saúde no 
Município do Rio de Janeiro: HU’s”.  

O NEEPSS tem uma direção Social pautada na teoria social de Marx e toma o 
exercício profissional como objeto de análise, tendo como princípio norteador a 
garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Para tanto, faz-
se necessário investigação e crítica acerca da formação profissional, entendendo esta 
como um elemento fundamental à ação profissional e considerando o processo 
histórico de renovação teórico-metodológico e ético-político que o Serviço Social 
brasileiro experimentou nos últimos anos, articulado a um projeto de sociedade que 
visa a superação da ordem social vigente e a necessidade de consolidação de tal 
projeto. 

Neste estudo, temos como objetivo apresentar um pequeno perfil ético-
político dos discentes da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (FSS/UERJ), que cursam o VI período da graduação, em diferentes anos. 
Para tanto, utilizamos dados coletados através de questionário composto por 21 
variáveis. Temos como objetivo principal, neste trabalho, apreender as concepções 

                                                
1 Integrantes del Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço Social de la Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ). 
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que os discentes de VI período da FSS/UERJ têm em relação à profissão que 
escolheram.  

No Brasil, setores do corpo profissional, a partir dos anos 1970, influenciados 
pela teoria social de Marx e pelo marxismo e aliados à luta dos trabalhadores, iniciam 
o debate do significado da profissão na sociedade capitalista o que resulta tanto numa 
proposta de redirecionamento ético-político e teórico-metodológico da categoria, 
quanto na mudança do perfil acadêmico e profissional. 

Com a crise da ditadura militar e a efervescência das lutas dos trabalhadores na 
década de 1980, o conservadorismo se viu confrontado e contestado na sociedade e 
no Serviço Social pela mobilização e organização dos trabalhadores e, dentre eles, os 
assistentes sociais e demais profissionais que estavam articulados às lutas 
democráticas. Repercutia, dessa forma, dentro da profissão um projeto distinto do que 
era assumido até então, projeto que visava romper com os valores burgueses. Estamos 
nos referindo ao que passou ser denominado no Brasil, em meados de 1990, de 
Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro.  

Podemos identificá-lo no Código de Ética Profissional de 1993; na Lei 8662/93, 
que regulamenta a profissão de Serviço Social; no Projeto de Formação Profissional da 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e em suas 
Diretrizes Curriculares de 1996; nos estudos, pesquisas e produção de conhecimento 
que o alimentam; no processo de discussão e formulação da Lei Orgânica da 
Assistência Social e do SUAS; na participação da categoria nas lutas sociais e de defesa 
dos direitos; nos movimentos e exercício profissional (na docência e nos espaços sócio-
ocupacionais) que contaram com a participação efetiva dos segmentos organizados da 
categoria dos assistentes sociais; no processo de representação e evolução do 
Conjunto CFESS/CRESS/ABEPSS/ENESSO. 

Do projeto de formação proposto pela ABEPSS, entidade que congrega 
instituições de ensino e pesquisa na área de Serviço Social, no Brasil, consta um 
Currículo Mínimo o que possibilita indicar detalhadamente os conteúdos necessários à 
formação graduada de um assistente social. Ou seja, a proposta da ABEPSS revela a 
preocupação em deixar clara a direção político-social da formação e a estrutura 
curricular e a organização do curso, necessárias.  

Porém com A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que define e 
regulariza o sistema de educação brasileiro (promulgada em 1996 pelo governo 
federal), a proposta da ABEPSS teve que ser resumida nas denominadas  “Diretrizes 
gerais para o curso de Serviço Social”. As Diretrizes da ABEPSS foram elaboradas por 
um comissão de Especialistas de Ensino em Serviço Social – indicados pela associaçao – 
que entregou o documento ao Ministério da Educação (MEC), em 1999.  

O MEC, de posse das Diretrizes da ABEPSS, por sua vez, aprovou em 2001 as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Serviço Social com alterações que esvaziaram de 
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conteúdos a formaçao do assistente social. No Serviço Social, tais modificações 
geraram inúmeras críticas por parte da Executiva Nacional da ABEPSS que considerou 
que o MEC retirou conteúdos fundamentais para a composição do projeto pedagógico 
nas unidades de ensino, além de ferir os conteúdos teórico-metodológico e ético-
político que a categoria defende e que estáo expressos na proposta de Currículo 
Mínimo da associaçao.   

Portanto, as diretrizes oficiais, do MEC, não são recomendadas pela ABEPSS às 
unidades de ensino que se pautam no atual projeto da profissão. A proposta da 
ABEPSS visa formar sujeitos/intelectuais e representa o projeto político e profissional 
do Serviço Social que é contra hegemônico ao projeto vigente na sociedade capitalista 
e a proposta do MEC, que visa formar  profissionais técnicos e 
pragmáticos/conservadores, expressa um projeto de formação de profissionais de 
nível superior, que se coaduna com às políticas neoliberais vigentes na área da 
educação no Brasil. 

O Ministério da Educação alterou proposições essenciais das Diretrizes 
Curriculares da ABEPSS, restringindo no texto das suas Diretrizes as fundamentações e 
compreensões da prática do assistente social formuladas pela categoria ao longo dos 
anos e retirando a noção de que o assistente social é dotado de formação intelectual e 
crítica com capacidade de ação criativa e propositiva. O MEC retirou, antes de tudo, a 
indicação de que o assistente social deve estar comprometido com os valores e 
princípios norteadores do seu Código de Ética (Aguiar, 2009: 35).   

A lógica curricular defendida pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social (ABEPSS) procura garantir conteúdos necessários mediados por um 
projeto pedagógico tendo em vista a formação de um intelectual que, para Fernandes 
(1975: 171-172), ao contrário dos outros sujeitos sociais “deve lidar de modo 
consciente e inteligente com os elementos de racionalidade que são acessíveis à sua 
atuação social”. 

  É nesse contexto que se torna relevante relembrar os Núcleos de 
Fundamentação Básica indicados pela ABEPSS em 1996, que foram esvaziados de seus 
conteúdos2 pelo MEC (2010), quando da definição das Diretrizes Curriculares para o 
Curso de Serviço Social. Núcleos que revelam não só a distância entre boa intenção e 
prática teórico-crítica, entre voluntariado e Serviço Social, mas, principalmente, 
definem os conteúdos necessários à formação de um assistente social com perfil 
intelectual crítico e propositivo, frente às requisições institucionais e as demandas dos 
usuários.  

 

                                                
2 A indefinição de conteúdos possibilitou a indicação de um perfil profissional abstrato o que vem 
favorecendo a proliferação de escolas de Serviço Social, principalmente, o ensino à distância. 
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Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, que 
compreende um conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e 
ético-políticos para conhecer o ser social enquanto totalidade 
histórica, fornecendo os componentes fundamentais para a 
compreensão da sociedade burguesa, em seu movimento 
contraditório.  
Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade 
brasileira que remete à compreensão dessa sociedade, resguardando 
as características históricas particulares que presidem a sua formação 
e desenvolvimento urbano e rural, em suas diversidades regionais e 
locais. Compreende ainda a análise do significado do Serviço Social 
em seu caráter contraditório, no bojo das relações entre as classes e 
destas com o Estado, abrangendo as dinâmicas institucionais nas 
esferas estatal e privada.  
Núcleo de fundamentos do trabalho profissional que compreende 
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 a administração 
em Serviço Social e o estágio supervisionado. Tais elementos 
encontram-se articulados por meio da análise dos fundamentos do 
Serviço Social e dos processos de trabalho em que se insere, 
desdobrando-se em conteúdos necessários para capacitar os 
profissionais ao exercício de suas funções, resguardando as suas 
competências específicas normatizadas por lei (ABEPSS, 2008: 69). 

 

A lógica defendida pela ABEPSS busca superar a fragmentação entre o processo 
de ensino e aprendizagem, afirmando que os Núcleos de Fundamentação remetem a 
um conjunto de conhecimentos indissociáveis para a apreensão do movimento do real 
e enfrentamento da “questão social”. Na proposta de formação, ressalta-se a 
importância da convivência acadêmica entre professores, alunos e sociedade, numa 
visão de ensino que busque apreender o movimento dinâmico da realidade social o 
que reflete uma visão de universidade, entendida na indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão e uma visão de educação que considera a relação teoria/prática.  

Configura-se, dessa forma, “um desafio político e uma exigência ética: construir 
um espaço por excelência do pensar crítico, da dúvida, da investigação e da busca de 
soluções” (ABEPSS, 2008: 74). A construção de tal espaço torna-se um desafio diante 
da relação contraditória e conflituosa entre a realidade da Universidade brasileira e a 
necessidade e exigências de uma formação comprometida com o atual Projeto Ético-
Político construído coletivamente pela categoria. 

Com o neoliberalismo dimensões econômico-sociais, políticas e culturais 
conservadoras e reacionárias tornam-se hegemônicas e legitimadas na sociedade 
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atingindo todas as formas de viver na sociedade. Um estado de coisas que se 
materializa na precarização do trabalho, na implementação de políticas focalistas e 
restritivas para o trabalho e de financiamento público da acumulação privada e na 
radicalização da ideologia dominante que prioriza o individualismo exacerbado e 
condena tudo o que é público e coletivo, difundindo na população uma cultura 
contrária a uma vivência política democrática e emancipatórias. Desse modo, as 
alterações na configuração política, econômica e social advindas da contra-reforma do 
Estado trazem prejuízos objetivos e subjetivos às massas trabalhadoras, que vivem um 
retrocesso no seu processo de mobilização e organização político-sindical e na 
conquista e ampliação dos direitos sociais.  

 Encontramos-nos frente a uma progressiva desresponsabilização do Estado 
na garantia dos direitos sociais, principalmente garantia de educação de qualidade, 
nos seus diferentes níveis (fundamental, médio e superior), com a proposta de uma 
formação simplista e despreocupada com a produção de conhecimento e com a 
formação crítica e generalista dos discentes, que ignora o compromisso da 
universidade com a sociedade.   

Assim, o Serviço Social brasileiro se depara hoje com duas referências para a 
formação graduada de seus quadros: o projeto de formação da ABEPSS e suas 
Diretrizes Curriculares, expressão do movimento organizado da categoria, e as 
Diretrizes Curriculares do MEC que, como são as diretrizes oficiais, favorecem o 
descomprometimento das unidades de ensino com uma formação substantiva e de 
qualidade, principalmente no que se refere aos cursos à distância. Favorece ainda, a 
conformação, na sociedade, de uma imagem da profissão ligada à ajuda e a questões 
emergenciais, focalizadas em determinados segmento populacionais, com vistas a 
“acolher” e “humanizar os serviços”, ou seja, adequar e submeter os 
usuários/trabalhadores à ordem capitalista, na medida em que, é a própria graduação 
que aparta os discentes dos princípios emancipatórios expressos no Código de Ética e, 
em consequência, dos conteúdos necessários a uma prática mediada por aqueles 
princípios. Desse modo, a formação dos assistentes sociais tende a favorecer práticas 
conservadoras, voltadas, quase que exclusivamente para atenção às requisições 
institucionais.   

O Estudo / desenvolvimento e avanços 

Este estudo faz parte das pesquisas realizadas no Núcleo de Estudos, Extensão 
e Pesquisa em Serviço Social (NEEPSS/UERJ). Temos como objetivo apresentar um 
pequeno perfil ético-político dos discentes que cursam o VI período da Faculdade de 
Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FSS/UERJ) - que assume e 
defende as Diretrizes Curriculares da ABEPSS e o atual Projeto Ético-Político da 
profissão.  

Na UERJ, o curso de Serviço Social – público e gratuito - funciona no período 
noturno e tem a duração de cinco anos divididos em dez semestres/períodos. Sua 
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atual grade Curricular divide-se entre disciplinas obrigatórias e eletivas. Dentre as 
obrigatórias, destacam-se as específicas de Serviço Social e as não específicas. As 
disciplinas específicas dividem-se em 4 blocos centrais: Construções Teórico-
Metodológicas do Serviço Social; Processo de Trabalho do Serviço Social; Política Social 
e Pesquisa. A partir do VI período, o aluno pode se inserir no processo de Estágio 
Curricular Supervisionado, por quatro períodos consecutivos. 

Utilizamos, na reconstrução empírica do objeto, dados coletados em uma das 
disciplinas do Curso, através de questionário composto por 21 variáveis.  

Foram aplicados questionários em 6  turmas – anos de 2008/02, 2009/01, 
2009/02 ,2010/01/,2010/02,2011/01. Para análise dos dados, partimos das referências 
ético-políticas e teórico-metodológicas contidas no Projeto Ético-político profissional. 

 Os dados apresentados neste trabalho referem-se aos discentes que estão um 
pouco além do meio do curso. No VI período, o aluno já se encontra apto a cursar a 
disciplina Estágio Supervisionado em Serviço Social, que objetiva articular reflexão 
teórica e exercício profissional, permitindo ao aluno, não só observar e estudar o 
movimento institucional e da população usuária, mas, também, prestar atendimento 
direto aos trabalhadores/usuários.  

Este processo envolve, antes de tudo, condições para a realização de uma 
prática que, mediada pelo Projeto Ético-Político, necessita ser planejada e avaliada nas 
suas consequências. 

A análise do perfil dos estudantes, ao trazer à tona aspectos particulares 
relacionados às suas condições de vida e de trabalho permite que seja entendida sua 
inserção na Universidade indicando suas implicações. 

A seguir, apresentamos os dados relacionado ao perfil dos alunos. 

A maioria dos estudantes de todas as turmas é jovem; 63% dos estudantes 
moram na Zona Norte sendo que os demais residem ainda mais distante do campus, 
quando não, em outros municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o que 
aponta para a necessidade de uma política da universidade que apoie a permanência 
do aluno no espaço da universidade (Gráficos 1 e 2).  
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Gráfico 1 
FSS/UERJ – Graduandos VI período 

Idade 

 
Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 

Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010. 
 
 

Gráfico 2 
FSS/UERJ – Graduandos VI período 

Local de Moradia 

 
Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 

Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010. 
 
Com relação ao trabalho, a maioria não trabalha (54% e 62%, respectivamente 

– Gráficos 3 e 4). Dos que trabalham, um terço trabalha cinco vezes por semana. Este 
quadro mostra a dupla dificuldade enfrentada pelos alunos de Serviço Social. Como 
parte e expressão das classes trabalhadoras, os alunos enfrentam as dificuldades 
advindas da educação fundamental e média, uma renda familiar que os empurra muito 
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cedo para o trabalho, a falta de recursos para alimentação, passagem, compra de 
livros, etc.    

Gráfico 3 
FSS/UERJ – Graduandos VI período 

Alunos que trabalham 

 
Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 

Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010. 
 

Gráfico 4 
FSS/UERJ – Graduandos VI período 
Trabalha quantas vezes na semana 

 
Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 

Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010. 
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A maioria dos alunos (70%)  está inserida no Estágio supervisionado (Gráficos 
5). A área da saúde se destaca com a inserção de 30% dos alunos, o que acompanha a 
inserção majoritária dos assistentes sociais nesta área; a segunda maior inserção é na 
terceira idade (11%) em um campo próprio da UERJ; a Previdência, a Infância e 
Juventude e as ONG são os campos que menos absorvem estagiários da FSS/UERJ. 

Gráfico 5 
FSS/UERJ – Graduandos VI período 

Alunos que estão inseridos em Estágio Supervisionado 

 
Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 

Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010. 
 
Em relação à carga horária de estágio (Gráfico 6), 23% dos alunos realizam 

estágio de 20 horas e 18% de 12 horas. As Diretrizes Curriculares/ABEPSS definem a 
carga horária de estagio: 15% em relação à carga horária mínima do curso. No caso da 
FSS/UERJ, a partir de 3600 horas de carga horária de curso, o estudante deve realizar 
135 horas de Estágio, nos seis meses do semestre, num total de 540 horas de Estágio, 
no curso. 

Gráfico 6 
FSS/UERJ – Graduandos VI período 

Carga Horária de Estágio supervisionado 

 
Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 

Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010. 
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Quanto à inserção em Bolsas (Extensão, Iniciação Científica, Estágio Interno 

Complementar, Monitoria – Gráfico 7), 49% de estudantes afirmam ser bolsista, 35% 
não possuem bolsa. Temos assim, 21% dos alunos realizando pesquisa sistemática e 
10% participando em projetos de extensão, o que mostra que a 
Universidade/Faculdade oferece condições para que parte dos alunos possa usufruir 
da convivência universitária, aprofundando seus estudos, ao praticar a relação 
indissociável entre ensino, pesquisa e extensão; ainda que os alunos apontem o baixo 
valor das bolsas como motivo para quem necessita optar pelo trabalho que oferece, 
ainda que baixa, melhor remuneração.  

 
Gráfico 7 

FSS/UERJ – Graduandos VI período 
Alunos bolsistas 

 
Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 

Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010. 
 
 
Os alunos foram motivados ainda a se manifestar quanto a motivação da 

escolha do curso de Serviço social (Gráfico 8).  
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Gráfico 8 

FSS/UERJ – Graduandos VI período 
A Escolha do curso de Serviço Social 

 
 

Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 
Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010. 

 

A maioria responde que escolheu Serviço Social por causa da  identificação com 
a prática do assistente social (56%), ainda que não deixem explícito o que, antes da 
formação, identificavam como prática do assistente social. Entre as outras formas de 
identificação com a profissão estão: pesquisas sobre a área; teste vocacional; 
aproximação com a área de Ciências Humanas e Sociais; experiência de trabalho ou 
contato com assistentes sociais, através de conversas ou familiares. Destaca-se 14% de 
alunos que afirmam que a escolha da profissão foi para ajudar aos pobres; 11% que 
não conseguiram passar em outros cursos e 15% que escolheram o Serviço Social pela 
“formação social”que o curso oferece e pelo conhecimento e atuação nas políticas 
sociais e 3% mencionaram sua escolha foi motivada pelo mercado de trabalho 
profissional.  

  Os alunos se manifestaram sobre os princípios e valores que tomam como 
referência na profissão, justificando sua escolha (Gráfico 9 e 10). 

Gráfico 9 
FSS/UERJ – Graduandos VI período 

Princípios e valores que toma como referência 
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Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 
Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010 

 
Gráfico 10 

FSS/UERJ – Graduandos VI período 
Justificativa para a escolha dos princípios 

 

 
. Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 

Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010 
 

Quando se manifestam sobre os princípios do Código de Ética, 23% não citam 
princípios, mas mencionam o Código de Ética do assistente social; 39% se referem ao 
Código de Ética do assistente social e citam também outros valores, muitas vezes em 
contradição com os princípios do Código. São 13% os alunos que citam alguns 
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princípios consonantes com o projeto ético político e 14% citam princípios do Código 
junto a outros princípios. Somente 2% dos alunos não responderam a pergunta.   

Os alunos que citam princípios consonantes com o projeto profissional, 
destacam princípios como: emancipação humana; liberdade; igualdade; construção de 
uma nova ordem societária; garantia de direitos, desagregados e fragmentados entre 
si. São muitos estudantes que citaram princípios totalmente dissonantes com os do 
Código de Ética, o que pode estar revelando um desconhecimento tanto dos 
princípios, como do próprio projeto de profissão que referencia sua formação. Citam, 
por exemplo, imparcialidade, honestidade, amor ao próximo, respeito, criatividade, 
alteridade, observação, entre outros. Revela-se que apesar dos estudantes terem 
citado princípios e valores que estão calcados no Projeto Ético-Político do Serviço 
Social, observamos, também, respostas que expressam valores funcionais à ordem 
burguesa: princípios e valores que revelam mediações com religião e/ou ajuda.   

A seguir, solicitamos aos alunos que justificassem a escolha dos princípios 
(Gráfico 11).  Observamos que 24% destacaram que os princípios citados são 
importantes para uma prática boa e eficiente; 12% afirmaram serem princípios 
escolhidos por motivações pessoais; 10% afirmaram que representam os direitos dos 
cidadãos e 20% destacaram a importância para os usuários. Outros 22% pontuaram a 
importância dos referidos princípios na formação e atuação profissional e 3% 
afirmaram que escolheram os princípios que estavam no Código de ética do assistente 
social. Outros 7% não responderam e 1% disse ser os princípios fundamentais. 

Gráfico 11 
FSS/UERJ – Graduandos VI período 

Caracterização dos usuários do Serviço Social 

 
Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 

Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010. 
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Quando perguntados sobre a concepção que teriam sobre os usuários do 
Serviço Social, os dados mostram que grande parte dos estudantes (33%), conceitua os 
usuários como pobres e carentes; 18% dos  discentes afirmam que toda a sociedade é 
usuária independente da inserção de classe.  

 Destaca-se que 26% dos discentes conceituam os usuários como classes 
trabalhadoras, entretanto, outros 17% afirmam que os usuários são pessoas que, 
tendo dificuldades em acessar os serviços e direitos numa determinada área, 
procuram informação no Serviço Social.  Quando alguns alunos afirmam que a 
característica dos usuários depende da instituição em que está inserido o assistente 
social, observa-se que estes analisam os segmentos existentes na sociedade e definem 
o usuário pelo segmento que a política social focaliza: terceira idade, Infância, entre 
outros.   

Esses dados mostram que os alunos estão tendo dificuldade fazer uma 
associação direta do usuário do Serviço Social como integrante da classe trabalhadora.   

Perguntamos se os discentes tomavam o Projeto Ético-Político do Serviço 
Social brasileiro como referência com o intuito de descobrir se os alunos o conhecem e 
as suas concepções sobre tal projeto de profissão. Ao serem perguntados se tem o 
Projeto Ético-Político do Serviço Social como referência, os dados revelam que 75% 
dos alunos de graduação respondem que sim. Pedimos que justificassem sua resposta. 

 
Gráfico 12 

FSS/UERJ – Graduandos VI período 
Porque defende o atual Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro 

 
Fonte: VASCONCELOS, A.M.de. Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Serviço 
Social, FAPERJ/CNPq/FSS-UERJ, 2010. 
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Ao justificarem porque toma como referência o projeto profissional, 41% dos 
alunos afirmam que o projeto é referência porque direciona a profissão - na formação 
e na prática profissional; 30% afirmam concordar com os princípios e valores 
defendidos no projeto; 4% dos alunos afirmam tomar o projeto do Serviço Social como 
referência por ser o seu projeto pessoal; 24%  não souberam responder ou 
simplesmente não responderam a pergunta. Dos discentes que afirmaram não tomar o 
projeto da profissão como referência (1%), a maioria não justifica sua resposta. 

 

Considerações Finais 

A instituição de ensino onde a pesquisa  - base deste estudo – está sendo 
realizada – a FSS/ UERJ- tem seu Currículo Pleno referenciado na proposta de 
formação da ABEPSS e, consequentemente, assume o atual projeto Ético-Político da 
profissão. A FSS pertence à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é reconhecida 
nacionalmente pela direção social que escolhe, pela produção de seus professores; é 
uma unidade de ensino pública conceituada que oferece gratuitamente cursos de 
graduação e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).  

Entretanto, a pesquisa revela que existe um conflito em relação ao projeto de 
formação assumido pela FSS/UERJ (tendo como base os princípios da ABEPSS – uma 
das expressões do atual Projeto Ético-Político do Serviço Social), e a prática pedagógica 
da escola, tendo em vista que seus discentes, em meados do curso estão tendo 
dificuldade em apreender o projeto profissional nos seus aspectos teóricos e ético-
políticos. A simples inserção dos alunos nos espaços da universidade pode não estar 
contribuindo para a formação do intelectual que possa, no exercício profissional, – seja 
nas atividades sócio-assistenciais, na docência, na gestão e na pesquisa -, forjar 
práticas mediadas pelo projeto profissional.   

Tal fato é preocupante tendo em vista que o projeto contraposto ao da 
categoria – o projeto de formação do MEC, que visa formar um técnico especialista 
bem adestrado e preparado para o mercado de trabalho – pode estar prevalecendo 
mesmo dentro de uma unidade conceituada que assume o projeto Ético Político do 
Serviço Social para a formação, com currículo fundamentado na diretriz curricular da 
ABEPSS.   

Nos anos 2000, a partir do desenvolvimento e acumulação de uma massa 
crítica pela vanguarda profissional do Serviço Social, a Assistência, que “interessa 
profundamente a boa parte da população brasileira [...], está entronizada na ‘cultura 
profissional’ do serviço social brasileiro [...] formalmente, como demanda de direito, 
autonomizada do assistencialismo” (NETTO, 2006: 12). Mas, se a vanguarda pensa e 
age a partir de uma concepção de Assistência, que, nos anos 80, “deslocando-se da 
tradição assistencialista, se vai transladar para a esfera dos direitos e vai se relacionar 
a políticas sociais”, o que se dirá da maioria dos assistentes sociais?  
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Será que a partir da formação graduada – o que esse estudo pretende 
problematizar -, os assistentes sociais vêm superando a concepção de assistência que 
“vincou historicamente o que alguns analistas visualizam como a ‘particularidade’ do 
Serviço Social”, vinco que, até os anos 70 do século passado, “estava hipotecado à 
benemerência, ao favor e a distintas formas de filantropia”, (NETTO, 2006: 10), 
vincados, ainda, por princípios religiosos? Conforme Netto (2006:11), “não seria 
exagerado admitir que, atualmente, o senso comum profissional tende a pensar a 
intervenção profissional no domínio exclusivo das políticas de assistência”, o que pode 
estar sendo revelado pela equalização da profissão à ajuda. Para ele, se essa hipótese 
for verificada como verdadeira, “suas implicações de mais largo prazo serão muito 
deletérias”. 

O Serviço Social no Brasil, desde a década de 1970 até os dias de hoje, vem 
alcançando e experimentando mudanças. A construção e o amadurecimento de um 
projeto profissional articulado a um projeto societário emancipador e o 
reconhecimento acadêmico é fruto de um acúmulo profissional e intelectual que 
contribuiu na consolidação de uma nova cultura profissional para o Serviço Social no 
Brasil. Tal amadurecimento representou uma “virada” em relação à hegemonia 
teórico-metodológica e ético-política conservadora assumida historicamente pela 
categoria, o que possibilitou uma ruptura com as referências históricas que a profissão 
possuía em sua gênese, desembocando no atual projeto ético-político. 

O atual Projeto Ético-Político do Serviço Social se mostra hegemônico nos 
processos de organização da categoria (entidades de representação), na legislação 
profissional (Código de Ética do assistente social, Diretrizes Curriculares da ABEPSS, Lei 
de Regulamentação da profissão), na produção de conhecimento que dá a direção do 
debate na profissão, contudo, encontra problemas e desafios quanto a materialização 
em relação á formação e ao exercício profissional. 

Neste estudo, apresentamos dados dos discentes da FSS/UERJ porque 
compreendemos que é na graduação que o aluno tem o primeiro contato e primeiras 
indagações quanto ao projeto Ético-Político, e nesse processo de aprendizagem  que se 
possibilita escolhas sobre as referências para a profissão, um espaço onde a reflexão 
crítica objetiva fazer com que o graduando, conhecendo os variados direcionamentos 
teóricos e políticos no Serviço Social, possa decidir conscientemente se assumirá o 
atual projeto da profissão. Entretanto para decidir e agir conscientemente, tanto para 
afirmar quanto para negar, é necessário preparação teórica e conhecimento das 
referências.  

A formação profissional, sem criar condições de o aluno superar seu processo 
de socialização,  não tem oferecido as condições necessárias para a maioria dos 
assistentes sociais fazer a crítica das consequências da sua inserção de classe/ 
processo de socialização sob o domínio do capital e identificar o alcance e efeito da 
vinculação histórica religião/profissão no Serviço Social, o que nos leva, pelo menos no 
âmbito da prática profissional, encontrar razões para responder negativamente as 
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questões acima, não só diante dos dados que esse estudo revela, mas, principalmente, 
frente a formação da maioria dos assistentes sociais em unidades privadas e, 
atualmente, nos cursos à distância. 

Como afirma em outro momento, (VASCONCELOS, 2010: 1), no âmbito da 
formação profissional as unidades de ensino que tomam como referência a proposta 
para o projeto de formação profissional da ABEPSS não estão conseguindo 
“forjar/formar/preparar profissionais que empreendam ações na direção social 
proposta pelo referido projeto.”(pg. 1) Uma atividade profissional que, “fruto de uma 
“formação generalista e crítica, possa empreender respostas na direção dos interesses 
das classes trabalhadoras” (VASCONCELOS, 2010: 1).   

Se os dados deste estudo vêm revelando que a maioria dos alunos afirmam 
assumir o projeto ético político do Serviço Social como referência, por outro lado 
mostram que os mesmos alunos não fazem mediações com os conceitos e valores 
relacionados a este projeto. Uma minoria afirma não assumir o atual projeto 
profissional do Serviço Social, mas não indicou outro projeto que irá se referenciar.  

Indagamos, se os discentes que afirmam o projeto mas não mostram clareza 
quanto a seus princípios ético-políticos e referências teórico-metodológicas, ao 
assumirem os espaços profissionais terão condições de superar o desejo e a boa 
intenção.  

Outra indagação está relacionada aos alunos que apenas negam o projeto de 
profissão, mas não defendem explicitamente outro projeto. Será que estão tendo a 
oportunidade e a possibilidade de uma escolha consciente? Será que estão tendo 
condições de se colocarem criticamente diante de um projeto emancipador e do 
projeto burguês? 

Ao identificar como usuários do Serviço Social os pobres e miseráveis, como 
tem acontecido não só com vários assistentes sociais, mas com os discentes, ainda na 
graduação, quando não com alguns docentes, o assistente social está favorecendo não 
só a assistencialização das políticas sociais, mas contribuindo no processo de 
transformação da força de trabalho em mercadoria, o que retira da força de trabalho o 
seu caráter essencialmente humano e, por conseguinte, retira dos indivíduos sua 
condição de trabalhador (em potencial) que possibilitaria a ele “exercer uma atividade 
cotidiana que o articula materialmente com toda a história dos homens”; atividade 
que, na sociedade capitalista é reduzida a simples mercadoria.  

Nessa direção, o assistente social já não identifica a política social e, 
conseqüentemente, a política de assistência social como direito de todos, mas a 
política como coisa pobre para os pobres; a pobreza se confundindo com o ser e não 
vista como uma condição; ou seja, o sujeito está pobre ele não é pobre. O pobre 
entendido não na condição de pobreza (está pobre), mas como estado (é pobre) e, 
enquanto tal, carente, passível e necessitado de ajuda, auxílio, amparo, caridade. 
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As manifestações dos estudantes revelam que, ainda que frequentando um 
curso de graduação que toma como referência o projeto de profissão, a maioria alunos 
que ingressam no Serviço Social com uma visão messiânica e caritativa da profissão, 
confundida com ajuda, conservam esse posicionamento, mesmo tendo concluído mais 
da metade do curso. Tal fato coloca a formação ministrada pela FSS/UERJ, uma 
faculdade pública, gratuita e considerada de qualidade, e a formação do assistente 
social no Brasil, diante de tarefas desafiadoras tendo em vista garantir uma graduação 
mediada pelo Projeto Ético-Político do Serviço Social, principalmente, se 
considerarmos as condições de formação do assistente social no país: a maioria dos 
assistentes sociais é formada pela iniciativa privada e em cursos à distância.   

O projeto de formação do MEC pode estar prevalecendo mesmo dentro de 
unidades conceituadas que assumem o projeto Ético Político do Serviço Social para a 
formação.  As manifestações dos estudantes revelam que, ainda que frequentando um 
curso de graduação que toma como referência o projeto de profissão, a maioria alunos 
que ingressa no Serviço Social com uma visão messiânica e caritativa da profissão, 
confundida com ajuda, conserva esse posicionamento, mesmo tendo concluído mais 
da metade do curso. Tal fato coloca a formação ministrada pelas faculdades públicas, 
gratuitas e consideradas de qualidade, e a formação do assistente social no Brasil, 
diante de tarefas desafiadoras tendo em vista garantir uma graduação mediada pelo 
Projeto Ético-Político do Serviço Social, principalmente, se considerarmos as condições 
de formação do assistente social no país: a maioria dos assistentes sociais é formada 
pela iniciativa privada e em cursos à distância.  

Afinal, é essencial garantir, num contexto tão adverso, uma vanguarda que 
mantenha a direção do debate ético-político e teórico-metodológico o qual, 
certamente, poderá influenciar a formação permanente de uma categoria que, em 
breve, como mostra, poderá ter seu quantitativo dobrado, em menos de dez anos, 
com alunos formados em cursos à distância. 
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