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1. Introdução  

A pesquisa construída discutirá a análise da formação dos profissionais no Serviço 
Social brasileiro, do ponto de vista de suas bases teóricas e da respectiva de organização 
de seu ensino. Com perspectiva crítica, aborda a discussão da participação das áreas de 
conhecimento do Serviço Social e da Política Social em sua estruturação. Incorpora 
especialmente a presença da Família – hoje eixo básico de sustentação da quase totalidade 
das Políticas Sociais.  

A pesquisa foi conduzida com o propósito de identificar nos curriculos mínimos dos 
cursos de graduação de Serviço Social as principais características da oferta de ensino 
sobre Família, a abordagem histórica, teórica e metodológica, e como o ensino sobre 
Família está inserido nos curriculos da formação universitária. Tal como, analisar a 
contribuição decorrente de dados, para a efetivação de um panorama capaz de responder à 
situação do ensino da profissão, no caso particular estudado: a investigação numa situação 
de aprendizagem e discutir a Família na centralidade das políticas sociais e os fundamentos 
pelo qual se qualifica o profissional nas metodologias de abordagem. 

No sentido do conhecimento da situação do conjunto de instituições de ensino, o 
procedimento metodológico, foi levantado mediante consulta seletiva de informações 
pertinentes, o conhecimento das práticas de ensino e seus objetivos, a partir dos registros 
no Portal do Ministério da Educação (MEC)4. Esta coleta de informações foi efetivada entre 
os meses de março a junho de 2016 pela equipe de estudantes de Pós-Graduação em 
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Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/SP (PUC/SP), pertencente 
curricularmente ao Núcleo de Estudos e Pesquisas da Família (NEPFAM/ PUC-SP), 
professores e profissionais, nos moldes dos Diretórios do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Dentro do conjunto pesquisado 
somaram-se 536 Instituições de Ensino (IES) encontradas, incluindo-se neste universo IES 
com prática de Ensino a Distância (EAD), presencial; privadas, públicas; ativas e em 
processo de extinção. 
 
2. Desenvolvimento e Resultados Parciais  

O presente resumo estendido objetiva tecer um breve ensaio, acerca da temática 
“Serviço Social e Família: um estudo da formação profissional universitária”, no intuito de 
contribuir e aprofundar esse debate. O trabalho desenvolvido juntamente com famílias, em 
especial pelos assistentes sociais, tem se constituído numa fonte de preocupação, devido às 
diversas demandas apresentadas. Ao se discutir sobre, envolve inúmeros aspectos dentre 
os quais estão presentes as diferentes configurações familiares e para o profissional do 
Serviço Social, se faz necessário demarcar esse redimensionamento no campo do trabalho 
direto com famílias. Assim, dever-se-ia reafirmar como as demandas das famílias são 
entendidas e qual a direção dada para o atendimento de tais problemáticas pelos 
assistentes sociais, por meio de seu processo de trabalho, conforme aponta Mioto (s/d). Na 
sua prática o assistente social, deve conhecer o território onde atua e as Políticas Públicas 
que, viabilizarão a garantia de direitos das famílias atendidas no Serviço. É de suma 
importância que esse profissional busque conhecer as relações que envolvem, conheça 
suas potencialidades e, de certo modo, suas fragilidades, ou seja, conhecer as condições 
das famílias das quais acompanha em seu cotidiano profissional. 

Assim, trabalhar com famílias requer ao assistente social, acima de tudo, uma 
fundamentação teórica, conhecimento dos sujeitos atendidos, planejamento, também a 
utilização de instrumentos técnico-operativos. Essa perspectiva tem como base o Código de 
Ética do Assistente Social, de 1993 e na Lei 8.662/93 que Regulamenta a Profissão e 
estabelece as competências e as atribuições profissionais do Serviço Social. Tal percepção 
e busca do conhecimento é importante, tendo em vista que, este profissional desenvolve 
seus trabalhos diretamente com as famílias, como já apontado anteriormente, e ainda, 
devido à prática direcionada à população que se encontra em situações de vulnerabilidade 
social. Compreendendo a importância da busca de conhecimento sobre a temática 
“famílias”, entende-se que, para o assistente social isso já aconteceria no seu processo de 
formação durante o período da graduação.  

Um levantamento interessante realizado na pesquisa em questão refere-se à 
nomenclatura das disciplinas oferecidas nos cursos de Serviço Social dessas IES de todo o 
território brasileiro. Com essa análise, ficam perceptíveis também os conteúdos e a linha de 
conhecimento que esses estudantes de Serviço Social estão recebendo no seu processo de 
graduação para que, de certo modo, saiam para a prática para o enfrentamento dos 
diversos desafios cotidianos, em especial ao atendimento e acompanhamento direto com as 
famílias. Para uma melhor visualização, são expostos logo abaixo alguns títulos de 
disciplinas de diversas IES, a saber: 

 Políticas Sociais - Família, Criança, Adolescente, Idoso e Pessoa com Deficiência;  

 Família e Sociedade; 

 Família e Geração; 

 Serviço Social e Trabalho com Famílias; 

 Serviço Social: Família e Segmentos Vulneráveis; 

 Organização Social, Família e Classe no Brasil; 

 Serviço Social: Famílias e Políticas Públicas; 

 Gerontologia e Família; 

 Serviço Social e Política de Atenção à Família 

 Famílias na Contemporaneidade; 
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 Metodologias de Abordagem com Famílias; 

 Seminário Temático de Família; 

 Trabalho Social com Famílias; 

 Serviço Social, Família e Gerações; 

 Serviço Social e Política de Assistência Social e Família; 

 Gestão do Sistema Único da Assistência Social e o Trabalho com Famílias; 

 Família contemporânea e divisão sexual do trabalho; 
No decorrer da pesquisa percebe-se ainda uma grande dificuldade de acesso no 

Portal do MEC e, em especial, da IES para análise das ementas e referências bibliográficas. 
Dentre outras dificuldades encontradas, pode-se citar: 

 Caracterização de uma abrangência territorial do ensino quanto à questão da 
família como disciplina, dentro da ação do Serviço Social.  

 Extrema variedade de nomenclaturas estabelecidas, para orientação das disciplinas 
sobre família, no conjunto das IES, dificulta a elaboração de um quadro analítico 
quanto ao caráter do ensino. 

 Repetição de programas de ensino acerca da família, em áreas articuladas por 
entidades, que dirigem uma rede de instituições radicada em vários locais do país. 

 Compreensão das características conceituais, no ensino das IES quanto ao tema 
da família, dentro de uma definição qualitativa atual de abrangência dessa prática e 
das necessidades de sua transformação. 

 
3. Considerações Finais  
 

Trata-se de uma análise parcial da formação em Serviço Social, considerando a 
Política Social vigente, e o Trabalho com Famílias em suas bases teóricas, refletidas na 
organização institucional constante da profissão no país. A análise dos dados identificados 
permite reconhecer a insuficiência da formação teórico-metodológica na graduação do 
Serviço Social, para o exercício profissional, na área de atenção à família. Identifica-se a 
incipiente presença da disciplina nas grades curriculares dos cursos de graduação, com 
diferentes denominações e referencial teórico. A constatação sugere que os profissionais 
são capacitados em serviço ou necessitam cursar especializações para o exercício prático, 
que, ou ainda que, o empirismo da capacitação em serviço vem direcionando o exercício 
profissional com famílias, com forte possibilidade de reprodução de valores conservadores e 
comprometedores da implantação do projeto ético-político do Serviço Social. Ressalta-se 
que, esta pesquisa continua em andamento e que este resumo expandido tem 
caracterização de um ensaio e base para novas e futuras discussões acerca desse tema, 
visando fortalecer a construção dos saberes e conhecimentos sobre famílias e a prática 
profissional e que, na sua maioria, os assistentes sociais possam sair dos espaços 
acadêmicos com uma base teórica para uma melhor atuação (prática) junto às famílias. 
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