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1. Apresentação 

Este trabalho teve sua construção proposta a partir do interesses dos pesquisadores 

do NEPFAM4 com objetivo de estudar o processo de formação na graduação em Serviço 

Social, em especial na área da família, considerando este o objeto de estudo e trabalho dos 

profissionais em seus espaços socio ocupacionais. O estudo, ainda em andamento, apresenta 

a pesquisa parcial sobre como tem acontecido o ensino da disciplina ofertada nas IES e, 

consequentemente, a formação na área de família.  

 

2. Objetivos  

 Estudar a formação do assistente social em família, enquanto profissão e área do 

conhecimento analisando a inserção dos conteúdos  relacionados a familia e 

apresentação destes nos curriculos mínimos das IES; 

 Analisar a forma como tem sido subsidiado o processo de formação do assistente 

social sob os fundamentos da perspectiva teórica da teoria social crítica. 

 Discutir a familia nos processos de formação profissional tendo em vista a centralidade 

desta nas politicas sociais objeto e sujeitos de intervenção e estudos dos assistentes 

sociais. 

 

3. Procedimentos Metodológicos e resultados parciais  
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Pensar a formação do Serviço Social brasileiro é, primeiramente, raciocinar acerca de 

sua construção histórica no contexto das relações sociais na sociedade vigente. Para tanto, é 

preciso ter um olhar além da profissão, a fim de entender sua inserção nos moldes capitalistas, 

nos quais está construída a questão social e as suas dimensões. Essas dimensões fazem 

parte do cotidiano da prática profissional e vêm delinear as suas particularidades. Vale lembrar 

que a profissão nasceu vinculada ao sistema capitalista de produção, sendo o profissional de 

Serviço Social considerado um agente vinculado às camadas dominantes (YAZBEK, 2009). 

No ano de 1932, com a criação do Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), tinha o seu grupo 

constituído por voluntárias católicas. Elas recebiam uma formação oportunizada pela doutrina 

social da Igreja, onde realizavam um trabalho sócio educativo com as famílias, ministrando 

aulas de trabalhos manuais e higiene do lar, com caráter evangelizador. Estudar a familia, a 

partir deste viés histórico da profissão, na observação do processo formativo do assistente 

social, busca-se a concepção de como se tem trabalhado este recorte e o quanto, de fato, 

avançou-se e rompeu-se com padrões conservadores quando se trata da questão da familia.  

A pesquisa teve inicio no 1º semestre de 2016, com um levantamento das informações 

no site do Ministério da Educação afim de coletar o número de Instituições de Educação 

Superior (IES), por região do Brasil e identificar quais destas têm a disciplina de família em 

sua matriz curricular, e de que forma tem sido trabalhadas suas ementas na perspectiva do 

projeto ético político da profissão, bem como, discutir como tem se constituída a formação dos 

profissionais. A segunda etapa da pesquisa foi realizada no 2º semestre de  mesmo ano, a 

partir dos sites específicos de cada IES. Com base na pesquisa especifica de cada IES, 

buscou-se as informações acerca das disciplinas contidas nas grades curriculares e como as 

mesmas estão organizadas e estruturadas. Com o acesso, mesmo que limitado, as grades 

pode-se conhecer as disciplinas e os ementários com os conteúdos trabalhados, tanto  a nível 

de graduação como de pós graduação.  A partir dos números obtidos, foi proposto um 

levantamento por IES, de como estão sendo ofertados os cursos de graduação e pós 

graduação e quais contemplam a disciplina  de família. O estudo foi dirigido de acordo com 

os dados que os pesquisadores obtiveram de acesso na graduação e pós – graduação.  Assim 

divida por regiões do Brasil pode-se destacar: 

 
Nível 

 
Quantidade de  cursos 

 
Produção 

Acadêmica 

 

Produção especifica na área 
da familia 

Graduação 536 - com autorização de 
funcionamento 

 
-  

 
- 

 
Pós Graduação 

 
321  

 
241 

64 - Dissertação de Mestrado 
16 -  Teses de Doutorado 

 
Tabela 1 – Produção Academica por nivel de curso  

Fonte:  MEC/CAPES ( 2016)  
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Região 

 
Nº IES 

pesquisadas: PSC/EaD 

 
Especialização Familia 

Norte  44 17 

Nordeste 123 29  

Centro – Oeste 74 29 

Sudeste 209 - 

Sul 107 41  

TOTAL  557 116 

 
Tabela 2 – Numero de IES por Região  

Fonte:  MEC/CAPES ( 2016)  

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As considerações iniciais dão conta da dificuldade de acesso a informação no site do 

MEC fazendo com que os pesquisadores fossem aos sites individualmente por IES para obter 

informações com maior concistência. 

Observa-se que a disciplina de família ainda tem pouca expressão nas matrizes 

curriculares, forte tendência de inserção deste debate nas grades curriculares como disciplina 

optativa ou configurada como parte das políticas sociais (família, criança, idoso). 

Outro ponto observado, que alguns cursos no ensino à distância utilizam-se de uma 

estrutura curricular na qual as disciplinas tem a mesma denominação independentemente da 

realidade social do local ou região onde o curso é ofertado. Entre os cursos que ofertam as 

disciplinas, percebe-se uma fragilidade quanto à falta de projetos pedagógicos e às ementas 

das disciplinas, visto que muitas instituições não publicizam.  

A pesquisa terá continuidade tendo em vista que o trabalho com famílias é uma 

preocupação para os profissionais que trabalham com essa área, bem como pela 

complexidade de sua concepção e configurações na formação academica. 
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