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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo trata-se de um relato de experiência profissional realizado no Curso de 

Sistematização da Experiencia Profissional oferecido pelo Projeto de Extensão Educação 

Pública e Serviço Social da Faculdade de Serviço Social/ Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – FSS/UERJ. O processo sistemático encontra-se em andamento, o objeto de 

estudo é a experiência do educador com formação em serviço social do Programa Aprendiz 

Legal. Para implementar o programa, materializá-lo são contratados profissionais de 

diferentes formações em nível superior, incluindo o assistente social, para ministrar os 

encontros temáticos (oficinas/aulas). O educador no programa busca desenvolver 

competências nos jovens para que eles busquem soluções para os diferentes desafios de 

sua vida pessoal e profissional e para que exerçam criticamente sua cidadania. A base de 

sustentação é a Lei da Aprendizagem. 

2. OBJETIVO 

Sistematizar a experiência do ADP/Serviço Social no Programa Aprendiz Legal, no 

que tange a prática educativa nos encontros ministrados a partir do que determina a política 

de aprendizagem profissional. 

Refletir sobre as contradições para a construção da prática educativa autônoma para 

os atores envolvidos no programa. 
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3. METODOLOGIA 

O projeto utiliza para o processo de sistematização a metodologia proposta pelo 

curso de sistematização da experiência, que propõe a construção de um plano de 

sistematização. O processo consiste na definição de um eixo de reflexão que conduz a 

preocupação teórica da sistematização, elaboração de objetivos, justificativa, organização 

do material empírico, definição dos procedimentos de sistematização e elaboração do 

relatório final. 

4. RESULTADOS 

O processo sistemático orienta-se pelo seguinte eixo de análise: A prática educativa 

na política de aprendizagem dos profissionais com formação acadêmica em serviço social.  

O eixo permite atingir o objetivo deste trabalho, que consiste em sistematizar a experiência 

do Educador – com formação em serviço social - no Programa Aprendiz Legal, no que tange 

a prática educativa nos encontros ministrados a partir do que determina a política de 

aprendizagem profissional e refletir sobre as contradições para a construção da prática 

educativa autônoma para os atores envolvidos no programa e sobre o material pedagógico 

do programa e os impactos percebidos no cotidiano dos encontros. O assistente social atua 

como educador no programa sua principal atividade é ministrar encontros (aulas, palestras, 

seminários, oficinas etc.) para os aprendizes. Esses encontros seguem uma estrutura pré-

elaborada que busca promover reflexões sobre diferentes temas relacionados ao mundo do 

trabalho.  O estudo está em andamento, o processo de sistematização encontra-se na fase 

de organização do material empírico e realizando o procedimento de sistematização que 

consiste no momento de leitura e discussão dos textos e eleição das principais categorias 

através da construção dos marcos de análise.  

Portanto, o plano de sistematização e a fundamentação teórica do processo foram 

finalizados. Contudo, o processo consiste em uma organização teórica metodológica e 

técnica instrumental, além de englobar procedimentos investigativos que demarcam a ação 

profissional como objeto de estudo (CELATS, 1983 apud ALMEIDA, 2009). Com isso, por se 

tratar de um processo complexo, mesmo com as etapas finalizadas esse se torna também 

dinâmico ao ponto de surgir momentos que revisitamos processos anteriores.  

Para realizar a análise teórica da prática do educador na política de aprendizagem, 

considerando a particularidade da formação de serviço social é essencial o aprofundamento 

do estudo da legislação, ou seja, da Política de Aprendizagem Profissional. Então, as 

categorias de análise são: Prática Educativa, Política de Aprendizagem Profissional e 

Formação Acadêmica em Serviço Social. Para refletir sobre prática educativa no programa, 

tomaremos como fundamentação Freire (2015) que trata dos saberes necessários à prática 
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educativa e Tonet (2016) para aprofundar a análise a luz da formação para a cidadania. É 

necessário abordar a experiência sob a perspectiva de Iamamoto (2011, 2014) para 

embasar as reflexões sobre o recorte da sistematização que irá tratar dos educadores com 

formação em serviço social, especificamente sobre a discussão que a autora faz sobre a 

formação acadêmico-profissional no Serviço Social. E contribuirá para sistematização do 

material pedagógico do programa e os impactos percebidos no cotidiano dos encontros nas 

contradições inseridas no contexto. A ideia também é refletir sobre as contradições que 

envolvem a construção do conhecimento coletivo, autônomo e livre dos atores envolvidos no 

diretamente no processo de aprendizagem, a saber: o jovem e o educador.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que o processo de sistematização realizado é essencial para refletirmos 

sobre a Política de Aprendizagem Profissional, sobre os diferentes espaços ocupacionais do 

assistente social principalmente sobre como direcionar esse trabalho na direção de uma 

educação profissional sob perspectiva da emancipação humana. Tendo em vista que o 

pressuposto para o planejamento e para o cumprimento das etapas do processo de 

sistematização consiste em sistematizar a prática educativa do profissional com formação 

acadêmica em serviço social, a partir da premissa que está formação tem um forte viés 

democrático e emancipatório e se existe algum impacto disto na sua atividade no cotidiano. 

De acordo com Almeida (2006), entendemos que todo trabalho profissional tem uma direção 

teórica, política e ética, por isso, verificamos a necessidade de compreender esse trabalho a 

luz da formação acadêmica do Serviço Social. 
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