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Resumo: O presente estudo traz uma reflexão sobre o ensino da prática na formação 
profissional dos assistentes sociais, evidenciando os desafios a ele lançados no contexto da 
reconfiguração do ensino superior no Brasil. Trata-se de um estudo bibliográfico, com 
abordagem ancorada na teoria social crítica, a qual procura analisar a temática em questão 
vinculada a uma processualidade histórica, marcada pelos contextos sociais, pelas 
condições e contradições em que a educação ocorre. Conclui-se que a adoação de um 
projeto de formação profissional em consonância com a demanda do mercado, vem 
reforçando a operacionalização técnica, impondo limites à transversalidade do ensino da 
prática. 
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Abstract: This study presents a reflection on the teaching practice in the professional 
training of social workers, highlighting the challenges that it launched in the context of the 
reconfiguration of higher education in Brazil. This is a bibliographical study with a focus 
anchored in critical social theory, which seeks to analyze the issue in question linked to a 
historical processuality, marked by the social contexts, conditions and contradictions in which 
education takes place. We conclude that adopting a vocational training project in line with 
market demand, have increased technical operation, imposing limits on the practice of cross-
sectional teaching. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto está em apontar algumas reflexões sobre o ensino da prática 

na formação profissional, considerando o contexto de redefinição da política de educação 

superior afiançada pelos interesses capitalistas e os desafios que se impõem à 

transversalidade desse ensino nas diretrizes curriculares de 1996. Trata-se de um estudo 

bibliográfico, que tem como base a produção de autores que vêm discutindo a temática em 

questão e que fornecem elementos que possibilitam adensar o debate na perspectiva de 

uma análise crítica do objetivo aqui proposto. 

Nos estudos e nas pesquisas teóricas que visam a problematizar os desafios 

contemporâneos da formação profissional, percebe-se que o ensino da prática tem sido 

marcado por inúmeros dilemas que não são recentes na agenda de debates do processo de 

formação, eles se apresentam na trajetória de estruturação do ensino e trazem consigo as 

determinações sociais do atual contexto histórico, numa combinação entre antigas e novas 

demandas que necessitam ser repensadas pela profissão.  

No contexto histórico da formação profissional, o ensino da prática tem recebido 

uma atenção secundária, residual, sem tantos investimentos teóricos, já que sua expressão 

se conforma na experiência cotidiana. Para Iamamoto (2004), essa visão equivocada tem 

dificultado o enfrentamento dos desafios que permanece latente nos cursos de graduação, 

como demandas apresentadas constantemente por professores, alunos e profissionais. 

Alguns desses dilemas se expressam no predomínio da visão formalista do 

currículo, reduzindo matérias e disciplinas, reconhecimento de que o ensino da prática se 

resume no estágio supervisionado, ou se traduz em procedimentos técnicos a serem 

aplicados durante a formação e que, portanto, não carece da dimensão teórica. Além disso, 

é preciso considerar também os inúmeros ataques lançados à política de educação superior 

no país, com o desmantelamento das universidades públicas e a expansão do ensino 

privado,  limitando o processo de formação da dimensão instrumental, numa lógica regida 

pelos interesses do mercado. 

Trata-se de questões que necessitam ser problematizadas, sobretudo em um 

contexto no qual se evidencia o reforço da concepção produtivista3 da educação. Como 

salienta Iamamoto (2004, p. 194, grifo da autora.), “[...] o ensino da prática sintomatiza as 

fragilidades mais profundas da organização e da qualidade do ensino, da capacitação 

docente, da pesquisa e da extensão no âmbito universitário”.  

                                                 
3 Segundo Saviani (2005), trata-se da tendência educacional atualmente dominante no Brasil. Essa tendência 
manifestou-se na passagem dos anos de 1950 para 1960 e teve como base a vinculação do sistema de ensino 
ao desenvolvimento econômico do país e apoiado nos princípios de racionalidade e produtividade com o máximo 
de resultados e o mínimo de investimento. Ancorada na Teoria do capital Humano, a concepção produtivista da 
educação encontrou um novo vigor nos anos de 1980 com a implementação das políticas neoliberais.  
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Assim, é preciso questionar as condições nas quais o ensino da prática vem sendo 

realizado, considerando, entre outros fatores, a política de ensino superior e os 

encaminhamentos dados à reforma curricular. Com base nesse entendimento, procurar-se-á 

explicitar, inicialmente, o ensino da prática nas diretrizes curriculares, retomando alguns 

elementos históricos da formação e a direção para o ensino teórico-prático. Essa discussão 

é relevante para que, num segundo momento, se possa evidenciar o contexto de redefinição 

do ensino superior no Brasil e os desafios lançados à transversalidade do ensino da prática 

profissional na lógica curricular. 

 

1. AS DIRETRIZES CURRICULARES E O ENSINO DA PRÁTICA NO SERVIÇO SOCIAL 

  

A discussão desenvolvida neste item tem como referência a colocação apresentada 

por Santos e Pini (2013, p. 139), de que “[..] não é possível desvincular o ensino da prática 

das condições nas quais ele se efetiva”. Partindo dessa direção, entende-se que qualquer 

análise que busca elucidar numa perspectiva crítica, a complexidade de questões 

realcionada ao ensino da prática na formação profissional do assistente social, deve ter 

como base de entendimento os aspectos sócio-históricos que o conformam. 

Na trajetória da formação profissional, verifica-se que o ensino da prática assumiu 

as exigências demandadas pelas diferentes conjunturas históricas. Faleiros (2000) no texto 

intitulado “Aonde nos levam as Diretrizes Curriculares”, apresenta uma síntese elucidativa 

da organização curricular no período de 1930 a 1990, evidenciando o objeto profissional e 

os valores predominantes em cada período. O pesquisador destaca que o currículo não 

resulta de um contexto social vazio, ou de um ato isolado, ao contrário , é produto da 

exposição dos períodos históricos. Desse modo,  o autor chama atenção ao fato de que há 

um movimento de mudança curricular que se articula às mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais. 

 Nessa perspectiva, nota-se que a centralidade dos valores cristãos, a visão 

funcionalista, tecnocrática e integradora do indivíduo foram marcantes até os anos de 1960 

e início de 1970, período que antecedeu o Movimento de Reconceituação, e, embora se 

reconheça que mesmo durante o processo de maturação desse movimento, esses valores 

não deixaram de existir, foi nos anos de 1980 que a reforma curricular centrou-se na crítica 

ao sistema capitalista, nas políticas sociais e nos movimentos sociais e na apreensão da 

teoria dialética como método de análise. 
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Os avanços obtidos com a reforma curricular de 19824 expresso, entre outras 

questões, na centralidade dada à profissão, seu significado social, e reconhecimento 

enquanto profissão situada historicamente e vinculada ao projeto social das classes 

trabalhadoras, foram acompanhados de alguns equívocos na apreensão do método crítico-

dialético, por consequência, “[...] o privilégio do conhecimento teórico-metodológico realizou-

se sem as mediações históricas necessárias à apreensão das problemáticas cotidianas com 

as quais trabalha o Serviço social” (ABESS/CEDEPSS, 1996). 

A ausência de mediações teóricas que pudessem contribuir na apreensão da 

realidade social e na explicação das determinações dos processos sociais, impossibilitou 

aos profissionais imprimir uma dimensão teórico-metodológica e ético-política a prática 

profissional, ou seja, o exercício profissional foi pensado sem articulação com uma 

determinada forma de analisar e agir sobre a realidade. Essa direção resultou na 

fragmentação do currículo, constituído em disciplinas teóricas e disciplinas voltadas a prática 

profissional e no aperfeiçoamento da técnica profissional, limitada à aplicação para a 

resolução de problemas “[...] a profissão se afastou da dinâmica da sociedade civil, 

privilegiando o Estado e as políticas sociais” (ABESS/CEDEPSS, 1996).  

 Não obstante se observe a existência de algumas lacunas ocorridas durante as 

discussões empreendidas na revisão curricular de 1982, Iamamoto (2008) destaca que as 

décadas de 1980 e 1990 foram expressivas para o serviço social na definição de rumos 

técnico-acadêmicos e políticos. Segundo a autora, pode-se afirmar que a profissão deu um 

salto qualitativo tanto na formação, quanto na análise sobre o trabalho profissional. 

O movimento em torno de repensar a formação profissional envolveu um amplo 

debate acadêmico organizado em oficinas descentralizadas, as quais permitiram a 

implementação do currículo mínimo de 1996, formulado pelo conjunto das Unidades de 

Ensino de Serviço Social e aprovadas pela Associação Brasileira de Ensino de Serviço 

Social – ABESS.5 Nele estão configurados a direção e os pressupostos da formação, bem 

como a articulação de um conjunto de conhecimentos constituídos em três núcleos de 

fundamentação, sendo eles: fundamentos teórico-metodológicos da vida social, 

fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira e fundamentos do trabalho 

profissional.  

                                                 
4 Iamamoto (2014, p. 614), esclarece que o currículo mínimo aprovado pelo MEC em 1982, foi proposto pela 
Abess em 1979, em um período marcado pela ditadura, incorporando alguns avanços do movimento de 
reconceituação latino-americano. Segundo a autora “[...] o currículo mínimo expressa um processo de transição, 
parte da resistência acadêmica e política tanto à ditadura militar implantada no país (1964-1985) quanto ao 
Social Work, em sua difundida trilogia, composta por Serviço Social de caso, de grupo e de comunidade”. 
5 A Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social (Abess), fundada em 1946, teve essa denominação no 
período de dezembro de 1997 a dezembro de 1998. Foi modificada em 1998 durante uma Assembleia Geral 
Extraordinária e  passou a denominar-se Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social (Abepss) 
(PONTES, 2011). 
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A articulação desses três núcleos imprime uma nova lógica curricular que propõe a 

“Superação da fragmentação de conteúdos na organização curricular, evitando-se a 

dispersão e a pulverização de disciplinas e outros componentes curriculares” (ABEPSS, 

1996). Trata-se de pensar a formação profissional considerando os nexos existentes entre 

os conteúdos, compreendendo que não é possível separar teoria da realidade. 

Sobre isso, Guerra (2005), salienta que há uma nova lógica curricular que não 

permite a fragmentação entre ensino teórico e ensino prático, sendo assim, não é possível 

afirmar que existe um lugar específico para se trabalhar o ensino da prática no currículo, ele 

deve perpassar todo o processo formativo.  

 As diretrizes curriculares de 1996 trouxeram avanços nesse sentido, ao considerar 

que mesmo os componentes curriculares que se aproximam mais do âmbito da teoria, 

quanto aqueles que tratam dos saberes interventivos, têm a responsabilidade de discutir o 

exercício profissional, priorizando os conhecimentos necessários para a qualificação do 

assistente social. 

Em que pese o aprofundamento das discussões teórica sobre o tema e a existência 

de  certo consenso por parte da categoria quanto à transversalidade das disciplinas no 

tratamento da prática, observa-se a permanência em considerar o ensino da prática como 

restrito ao agir instrumental, e dos modelos e técnicas de intervenção que não exigem muito 

esforço teórico. Essa compreensão, presente em muitas unidades de ensino, está 

relacionada a um complexo de fatores que vão desde a herança cultural e intelectual da 

profissão, oriundos do pensamento conservador e dos componentes doutrinários presentes 

nas origens confessionais da profissão (IAMAMOTO, 2004), além da racionalidade do 

pensamento burguês, o qual reforça o pragmatismo e as respostas imediatas à realidade.  

Se o ensino da prática tem como questão central problematizar a própria prática 

profissional, então é preciso situar os seus pressupostos teórico-práticos. Consoante Guerra 

(2000, p.154), é preciso questionar “de que prática estamos falando”. Compreende-se aqui 

que a prática profissional está vinculada a uma das dimensões da prática social, entretanto, 

é preciso ter claro que a atividade prática, enquanto práxis, não se reduz a dimensão 

profissional, e que esta é um de seus componentes.  

Sobre isso, Iamamoto (1989, p. 113) argumenta que “A prática social é a prática da 

sociedade em movimento. Ela é estruturada na divisão do trabalho que vai dar origem a 

uma série de coisas. Nesse processo, existem as diferentes atividades, uma das quais a 

atividade profissional”. 

A prática profissional e o estatuto que dela decorre possuem dimensões teórico-

metodológico, ético-político e técnico-operativo, por meio das quais o profissional constrói 

sua auto-representação. Essas dimensões, pensadas no âmbito do ensino da prática, não 

podem ser apreendidas a partir de conteúdos fragmentados e parcializados, os 
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quaisatestam uma ação condicionada ao ato do “fazer”, mas sim, a partir de mediações 

entre o conhecimento teórico-prático.   

Para além do fazer operacional, o currículo mínimo propõe que a formação esteja 

atenta a pesquisa de situações concretas, como campo de mediações para compreensão 

dos fenômenos sociais com os quais o profissional se depara cotidianamente no seu espaço 

de atuação. Nesse movimento, aponta claramente a adoção de uma teoria social crítica que 

considere a totalidade social, destacando a dimensão investigativa e interventiva como 

condição central da formação, e da relação teoria e realidade (ABEPSS, 1996). 

Pensar esses pressupostos no processo de formação profissional é pensar também 

no contexto contraditório das relações sociais que os materializam. Como salienta Boschetti 

(2004) “Se não considerarmos o contexto e o movimento político mais geral, corremos o 

risco de ficar discutindo endogenamente as diretrizes que queremos sem avançar nas 

estratégias necessárias para sua materialização” (2004, p. 22).  

Ainda refletindo sobre a influencia política no estatuto educacional, convém 

relembrar que no mesmo ano em que foi aprovada a proposta de currículo mínimo pela 

ABEPSS e pelas Unidades de Ensino, também foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9394/96, a qual deu suporte jurídico para a implementação das 

reformas neoliberais na política de educação. Contudo,  na aprovação desse currículo pelo 

Conselho Nacional de Educação, em 2001, houve alteração da proposta original, com o 

esvaziamento de conteúdos, sobretudo aqueles que ditam uma orientação crítica e política 

ao curso.  

 

A proposta de currículo mínimo foi atropelada pelo processo de 
contrarreforma do ensino superior, preconizado pelos organismos 
multilaterais. Os currículos mínimos são substituídos por diretrizes 
curriculares mais flexíveis, exigindo a definição do perfil do bacharel em 
Serviço social, a substituição de ementas das disciplinas por tópicos de 
estudos com caráter não obrigatório, a definição de competências e 
habilidades técnico-operativas (IAMAMOTO, 2014, p. 616) 

 

As alterações processadas no texto original do currículo não ocorreram de forma 

gratuita, elas fazem parte de uma lógica maior, orientada por setores econômicos mundiais 

que prescrevem receituários aos países periféricos com o propósito de assegurar patamares 

elevados de exploração. As reformas implementadas na política educacional brasileira 

fazem parte desta lógica, que impõe a lucratividade do capital rentista na condição de alçar 

um suposto grau de competitividade no mercado financeiro. 
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1.1- O ensino da prática no contexto da reforma do ensino superior brasileiro: a 

transversalidade em questão  

Nas últimas décadas,  o governo brasileiro, desde Cardoso (PSDB) à Lula da Silva 

e Dilma Rousseff (PT), tem intensificado às medidas neoliberais destinadas à educação. A 

ampliação do mercado nessa área se pauta, entre outros fatores, nas projeções de 

rentabilidade financeira, que apresenta uma escala ascendente à medida que se constata a 

implementação das reformas educacionais, com a redução dos investimentos e às 

estratégias de desmantelamento do caráter público da educação. 

Como um dos atores desta reforma, o Ministério da Educação- MEC vem dando às 

diretrizes a política educacional, implementando medidas de ajuste neoliberal que continuam 

ressoando fortemente na entrada deste século. A aprovação das diretrizes curriculares para 

o curso de serviço social pelo Conselho Nacional de Educação- CNE, por meio da 

Resolução nº 15 de 13/03/2002, expressa claramente a intencionalidade de adequar a 

formação profissional aos parâmetros de racionalidade definidos pelo mercado. 

Iamamoto (2014) esclarece que embora tenha ocorrido a tentativa por parte de um 

grupo de assessores de preservar a proposta original, muitos conteúdos foram simplificados 

e outros foram suprimidos. Assim, no texto legal das diretrizes curriculares, homologadas 

em 2001 pelo MEC, evidencia-se a “[...] forte descaracterização no que se refere à direção 

social da formação profissional, aos conhecimentos e habilidades considerados essenciais 

ao desempenho do assistente social” (IAMAMOTO, 2014, p. 616, grifo da autora). 

Observa-se que no conjunto de conhecimentos delimitados nos núcleos de 

fundamentação, o texto legal apresenta de forma suprimida as orientações que 

originalmente foram propostas no currículo mínimo. Para ilustrar melhor essa questão, 

verifica-se que no núcleo de fundamentos do trabalho profissional está contemplando a 

postura investigativa, a qualdeve  articular-se aos fundamentos técnicos, teóricos e éticos-

políticos, necessários para uma prática refletida que problematize a dinâmica social e o 

contexto institucional. Os pressupostos orientadores dessa postura investigativa foram 

suprimidos do texto legal, nele os núcleos de fundamentação são apresentados 

suscintamente, com a supressão de elementos fundamentais que elucidam a direção 

teórico-metodológica pretendida.  

A regulamentação desse formato mais compacto e com simplificação de conteúdos, 

oferecem margens para que os projetos pedagógicos dos cursos sejam construídos a partir 

de esquemas mais flexíveis e genéricos, os quais, por sua vez, podem contribuir no 

distanciamento dos fundamentos preconizados no código de ética e na lei de 

regulamentação. Boschetti (2004) adverte que os projetos pedagógicos dos cursos 

apresentam disciplinas que não estão em consonância com os eixos propostos nas 
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diretrizes da ABEPSS, além disso, observa-se a ausência de articulação entre as disciplinas 

e problemas de superposição de conteúdos.  

Partindo desse entendimento, observa-se uma ênfase nos componentes 

curriculares centrados no ensino da prática, entendida de forma fragmentada, reduzida a 

operacionalidade técnica e ao manejo de instrumentos para responder mecanicamente às 

determinações da instituição. Nessa abordagem, o campo de mediações6, que permite 

transitar do discurso genérico da realidade para a singularidade do fazer profissional, não 

tem muito sentido, pois se busca reforçar o conhecimento com mais viabilidade prática e 

pouca sustentação teórica. As colocações de Boschetti (2004) corroboram para esta análise 

 

O esvaziamento das diretrizes curriculares promovido pelo CNE não é uma 
mera simplificação, mas expressa uma política de formação profissional 
predominantemente preparatória para o mercado, mais flexível, 
diversificada, reduzida, com habilitações específicas e sem preocupação 
com uma formação genérica e com perspectiva de totalidade (2004, p. 24) 

 

Com a expansão7 da educação superior no Brasil, fenômeno esse interpretado 

como suposta “democratização do acesso à educação”, vários cursos foram criados com a 

multiplicação do setor privado na modalidade presencial e ensino à distância. Para ilustrar o 

referido aumento, dados apresentados por Amaral (2007), com base no Censo do Ensino 

Superior (2006), revelam que em 2006 havia no Brasil 2.270 Instituições de Ensino Superior, 

dentre essas IES 71,6% são privadas e 28,4% públicas. Em relação ao serviço social, do 

total de 2518 instituições que ofertam o curso, 248 IES são públicas (10,9%) e 2270 IES 

privadas (89,1%).  

Esses dados revelam que a formação profissional está sendo ofertada 

majoritariamente em instituições de ensino privado e, o mais preocupante, em instituições 

centradas apenas no ensino. Cabe lembrar que a partir da aprovação das Diretrizes 

Curriculares pela CNE, sob a regulamentação da LDB/1996, o conteúdo da formação fica a 

cargo das unidades de ensino, que fazem a seleção dos conteúdos, mantendo os núcleos 

de formação. Boschetti (2004) adverte que essa flexibilidade na organização dos currículos 

vem sendo interpretada como flexibilização de conteúdos, resultando na  elaboração de 

                                                 
6 Segundo Cury (1985), a mediação é uma das categorias que se insere no contexto da práxis e se justifica a 
partir do momento em que o real é visto a partir de uma reciprocidade em que os contrários se articulam de 
modo dialético e contraditório, ou seja, nada é isolado. “Sob o ponto de vista da sociedade, as mediações 
concretizam e encarnam as ideias ao mesmo tempo que iluminam a significam as ações. No caso da educação, 
essa categoria torna-se básica porque a educação, como organizadora e transmissora de ideias, medeia as 
ações executadas na prática social” (1985, p. 28). 
7 De acordo com Pinto (2012), ao longo dos últimos 15 a 20 anos, desde o governo Fernando Henrique Cardoso 
até o governo Lula da Silva o papel social da universidade pública vem passando por alterações, a política de 
certificação faz parte de um conjunto de medidas implementadas pelos governos para os segmentos mais 
pauperizados, através de programas, tais como: “Programa Universidade para Todos-PROUNI, Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior- FIES, Ensino a Distância-EaD, política de cotas, Projeto Escola 
na Fábrica, universidades tecnológicas, cursos sequenciais, cursos de formação geral e de formação 
profissional” (2012, p. 30).  
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projetos sem um fundamento básico que garanta a direção teórico-metodológica a 

formação. 

Nesse sentido, cabe perguntar: como pensar a pesquisa e como desenvolver nos 

alunos a atitude investigativa? Trata-se de questões que precisam ser constantemente 

problematizadas e discutidas pela categoria. É preciso interrogar o perfil profissional que 

está sendo pensado sob as determinações do mercado, como assinala Pinto (2014, p. 669) 

“Um novo modo de acumulação de capital, um novo modelo educacional, um novo tipo de 

formação profissional, um novo escopo de relações de trabalho, um novo ethos docente”. 

 Documentos oficiais formulados pelos organismos multilaterais, sob o discurso da 

modernização da universidade, vêm sustentando essa lógica pautada no aligeiramento, na 

certificação de competências e na empregabilidade, recomendando-a como orientação a ser 

seguida pelos países signatários de seus empréstimos financeiros, na definição de suas 

agendas educacionais. No documento da Unesco, intitulado Política de Mudança e 

Desenvolvimento no Ensino Superior (1999) têm-se a seguinte proposição, 

 

[...] o ensino superior deve desenvolver atitudes pró-ativas frente ao 
mercado de trabalho e ao nascimento de novas áreas e formas de trabalho. 
Deve prestar atenção às maiores mudanças no mercado de trabalho, para 
adaptá-las aos currículos e à organização dos estudos para circunstâncias 
cambiantes, e dessa forma assegurar maiores oportunidades de emprego 
para os graduados. Mais importante, contudo, o ensino superior deve 
contribuir para formar os mercados de trabalho do futuro, seja através de 
suas funções tradicionais, seja através da ajuda para identificar novas 
necessidades regionais e locais, que levem a um desenvolvimento humano 
sustentável. Colocando a questão sucintamente, nas ocasiões em que a 
equação “ diploma=trabalho” não se aplica mais, espera-se que o ensino 
superior produza graduados que não sejam somente indivíduos procurando 
trabalho, mas também entrepreneurs e criadores de emprego de sucesso 
(UNESCO, 1999, p. 54-55) 

 
 

O documento evidência de forma objetiva a direção recomendada ao ensino 

superior e a formação profissional, apontando que os currículos devem estar voltados para 

formar o trabalhador da atualidade. Se há uma suposta compreensão de que a certificação 

não garante a “empregabilidade”, e de que não haverá emprego para todos, então a 

formação deve despertar a “criatividade”, empreendida para as relações de compra e venda 

da força de trabalho. Mediado nesse contexto, coloca-se a seguinte questão: o que a 

formação profissional de serviço social tem haver com essas orientações? Em que medida 

elas interferem na direção da formação profissional?  

Considera-se que as transformações ocorridas no ensino superior brasileiro não 

decorrem apenas de relações econômicas e políticas definidas em âmbito nacional. Sabe-se 

que a agenda política internacional, continua sendo incorporada e adaptada na agenda 
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nacional, a qual, por sua vez, possui referenciais comuns em relação a muitas orientações 

definidas nos documentos produzidos pelos organismos internacionais. 

Nesse sentido, pensar as tendências que vem reconfigurando a formação 

profissional no cenário contemporâneo, implica em considerar os pressupostos contidos nas 

orientações da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura- 

Unesco, Comissão Econômica para América Latina e o Caribe- Cepal e Banco Mundial que 

referenciam o valor estratégico da educação.  

As orientações contidas no documento da Unesco (1999) reforçam essa lógica à 

medida que considera a educação como auto-investimento para qualificação do indivíduo, 

por consequência, recomenda-se a adequação do currículo aos interesses do setor 

mercantil. No âmbito da educação superior, trata-se de atribuir relevância à 

operacionalidade técnica, à fragmentação de conteúdos, à desqualificação do caráter 

coletivo do trabalho acadêmico, ao predomínio do esforço individual e ao repasse de 

recursos condicionados à produtividade em termos de pesquisa, além das precárias 

condições do trabalho docente. 

Articulado a essas questões que tencionam a formação profissional, é preciso ter 

claro que este ensino não pode ser pensado no plano das ideias, pois é preciso considerar a 

relação intrínseca com as dimensões constitutivas do exercício e do mercado de trabalho 

profissional, buscando compreender as novas exigências e requisições lanças ao assistente 

social que demandam a construção de respostas profissionais. Enfim, como a direção desse 

ensino implica uma dimensão política, determinada por um projeto de sociedade, percebe-

se o quanto ele está vinculado ao modelo de educação e de universidade que se busca 

defender. 

2- CONCLUSÃO 

Com base nas reflexões aqui levantadas, observa-se que o ensino da prática se 

mantém latente nos debates e discussões provocadas por alunos, supervisores, professores 

e entidades representativas da categoria. Coloca-se como uma questão complexa, quando o 

objetivo é aprofundar seus meandros e explicitar sua relação com os dilemas que interferem 

na formação profissional. 

 Problematizá-lo implica em considerar as determinações que a profissão assume 

nos diferentes contextos históricos, daí a importância do ensino estar articulado com os 

processos de trabalho nos quais os assistentes sociais estão inseridos, possibilitando ao 

aluno condições para o desenvolvimento de uma cultura investigativa, tão necessária para 

compreender a natureza das necessidades sociais dos usuários. Essa compreensão não se 

faz sem mediações, sem direcionamento teórico-metodológico e ético-político implicados na 

concepção de ensino que perpassa o currículo. 
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Nas discussões tecidas até aqui, observa-se que essa concepção tem sofrido fortes 

ameaças decorrentes da lógica mercantil, baseada na relação custo-benefício. Em 

decorrência disso, no âmbito da formação profissional, as interferências recaem na 

descaracterização das diretrizes curriculares propostas pela ABEPSS e na adoção de um 

projeto de formação em consonância com a demanda do mercado que reforça a ideia de 

ensino da prática reduzido à operacionalização técnica. Esse tipo de ensino potencializa o 

perfil profissional que segue “receituários prontos”, desprovido de compromisso político e de 

uma apreensão crítica da realidade. 

Cabe destacar que o exercício profissional na lógica curricular não deve ser 

pensado nos conteúdos de disciplinas que historicamente tratam do “fazer profissional”, é 

preciso que as dimensões constitutivas desse exercício sejam problematizadas em todo o 

currículo, evidenciando os valores que o orientam e os saberes que os profissionais 

constroem em seu campo de atuação.  

O ensino não se constitui sem uma direção política, do mesmo modo, os currículos 

não se baseiam em uma realidade a-histórica, portanto, pensar o ensino da prática é 

explicitar os pressupostos (ético-políticos, filosóficos, teórico-metodológicos) que o orientam. 

Destaca-se aqui aqueles que se colocam na defesa de uma formação de qualidade, que 

possibilita ao aluno elaborar suas sínteses, refletir dialeticamente a realidade, reconhecendo 

a importância de sua participação, enquanto acadêmico e futuro profissional, nos espaços 

representativos da categoria para, assim,  pensar um projeto educacional articulado aos 

valores emancipatórios. 

 

REFERÊNCIAS 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL (ABEPSS). 
Lei de Diretrizes Curriculares. Rio de Janeiro: 1996. 
 
ABESS/CEDEPSS. Proposta básica para o projeto de formação profissional. In: O Serviço 
Social no século XXI. Revista Serviço Social e Sociedade. n. 50, Ano XVII, abril de 1996. 
São Paulo: Cortez. 
 
AMARAL, Ângela Santana do. Implementação das Diretrizes Curriculares em Serviço Social: 
os rumos e desafios da formação profissional. In: Diretrizes Curriculares do Curso de 
Serviço Social: sobre o processo de implementação. ABEPSS. Revista Temporalis, Ano VII, 
n. 14 0 julho a dezembro de 2007. 
 
BOSCHETTI, I. O desenho das diretrizes curriculares e dificuldades na sua implementação. 
In: Revista Temporalis. O ensino do trabalho profissional: desafio para a afirmação das 
diretrizes curriculares e do projeto ético-político. Porto Alegre: ABEPSS. Ano IV, n. 8, 
jul./dez.2004. 
 



 

12 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Resolução nº 15, de 13 de março de 2002. 
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social, Brasília, 2002. 
 
CURY, C.R.J. Educação e contradição. Coleção educação contemporânea. São Paulo: 
Cortez, 1985. 
 
FALEIROS, V. P. Aonde nos levam as Diretrizes Curriculares? Revista da Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. ABEPSS. Brasília, Ano I, n. 2, julho a 
dezembro de 2000.  
 
GUERRA, Y. Ensino da Prática Profissional no Serviço Social: subsídios para uma   
reflexão. Revista da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. 
ABEPSS. Ano I, n. 2, julho a dezembro de 2000.  
 
__________. O potencial do ensino teórico-prático no novo currículo: elementos para o 
debate. In: Revista Katálysis. v. 8, n. 2, jul./dez., 2005.  
 
IAMAMOTO. M. V. In: Debate sobre a Intervenção de Nobuco Kameyama. Concepção de 
Teoria e Metodologia. Cadernos ABESS, n. 3. Ametodologia no Serviço Social. São Paulo: 
Cortez,1989, p.105-132. 
  
______________. Renovação e conservadorismo no serviço social. São Paulo: 7 ed. 
Cortez, 2004. 
 
______________. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. São Paulo: Cortez, 2008. p. 17-81. 
 
______________. A formação acadêmico-profissional no Serviço Social brasileiro. Revista 
Serviço Social & Sociedade.n.120, p.608-639, out./dez. 2014. 
 
 
PINTO, M.B. Precarização do trabalho docente: competitividade e fim do trabalho coletivo.In: 
PEREIRA, L.D; ALMEIDA, N.L.T de. (Org). Serviço social e educação.Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2012.p.27-47. 
 
PONTES, R. N. De ABESS a ABEPSS. Crise, transição e conquistas. Revista Temporalis, 
Brasília (DF), ano 11, n. 22, p. 15-22, jul/dez.2011. 
 
SANTOS, C.M. dos; PINI, F. A transversalidade do ensino da prática na formação 
profissional do assistente social e o projeto ABEPSS itinerante. Revista Temporalis. Brasília 
(DF), Ano 13, n. 25, p. 133-153, jan/jun.2013. 
 
SAVIANI, D. As concepções pedagógicas na história da educação brasileira. Campinas, São 
Paulo, 2005. Disponível em 
http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/nicolegm/materiais/Saviani_Concepcoes_Pe
dagogicas.pdf. Acesso em 3 de março de 2017. 
 
UNESCO. Política de Mudança e Desenvolvimento no Ensino Superior. Rio de Janeiro: 
Garamond, 1999. 
 
 
 

 
 


