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Resumo: A pesquisa objetivou analisar as disciplinas do curso de Serviço Social da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) a partir da centralidade da categoria 
trabalho no processo de formação profissional. Estruturou-se a discussão da trajetória 
histórica do Serviço Social; transformações no ‘’Mundo do Trabalho’’; construção da UFTM; 
apresentação do curso de Serviço Social e o Projeto Político Pedagógico (PPPCSS). 
Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a análise das disciplinas. Como principais resultados, 
percebe-se que as unidades temáticas dialogam na perspectiva crítica a respeito da 
categoria trabalho sendo necessária maior reflexão para a compreensão da categoria 
trabalho com o Serviço Social.  

 

Palavras-chave: Serviço Social; Formação Profissional; Categoria Trabalho. 

Abstract:  The aim of this research was to analyse the courses of the Social Service 
graduation of the Federal University of the Triângulo Mineiro (UFTM), based on the centrality 
of the work category in the professional qualification process. The discussion of the historical 
trajectory of the Social Service was structured; transformations in the ‘World of work’’; 
construction of UFTM; presentation of the Social Service graduation and the Political 
Pedagogical Project (PPPCSS). Bibliographic research and analysis of courses were used. 
As main results, it was noticed that the thematic units dialogues with the critical perspective 
regarding the work category and, further reflection is necessary to understand the work 
category with Social Service. 
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1. Introdução 

A motivação para esta pesquisa ocorreu em virtude da compreensão da relevância e 

centralidade, que a categoria trabalho tem no processo de formação em Serviço Social e no 

processo de trabalho do assistente social, evidenciado a partir da experiência e resultados 

obtidos no decorrer da pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social 

na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba-MG. 

Este estudo concluído no final do ano de 2014, expressa uma síntese das reflexões 

e apreensões no processo de graduação em Serviço Social na UFTM. Para tanto analisou-

se a categoria trabalho e o tema formação profissional, por meio da discussão acerca dos 

elementos constitutivos destas categorias, fundamentalmente relacionadas à interlocução 

teórica com o referencial dialético crítico, orientador das Diretrizes Curriculares, do Projeto 

Ético-Político e de formação profissional, a partir da década de 1990. Bem como 

apontamentos a respeito da categoria trabalho e até mesmo do processo de trabalho como 

um todo, para criticamente propor a análise da formação profissional em Serviço Social na 

UFTM. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral 

• Analisar a materialização da categoria trabalho no processo de formação em Serviço 

Social da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).  

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Contextualizar a formação acadêmica dos discentes do curso de Serviço Social da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), considerando as ementas das unidades 

temáticas, objetivos do Curso, competências e habilidades esperadas; 

• Identificar as características do processo de formação profissional em Serviço Social, que 

se aproximam e/ou afastam da categoria trabalho; 

• Analisar se há a materialização da categoria trabalho no processo de formação em Serviço 

Social, e articular os resultados juntos às dimensões ético político, teórico-metodológica, 

técnico-operativa. 

 

3. Justificativa 

A escolha da teoria marxista como direcionamento sistemático da atuação 

profissional em Serviço Social advém da apreensão de que o pensamento dialético, 

segundo Kosik (2010) é um processo de concretização que procede ao percurso da 
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compreensão do “todo”, e neste processo de correlações, os conceitos entram em 

movimento recíproco (construção e reconstrução) e, mutuamente atingem a concreticidade. 

A dialética não é o método da redução: é o método da reprodução 

espiritual e intelectual da realidade é o método do desenvolvimento e da 

explicitação dos fenômenos culturais partindo da atividade prática objetiva 

do homem histórico. (KOSIK, 2010, p. 32.) 

O processo do abstrato ao concreto, como método de conhecimento da realidade é a 

dialética da totalidade concreta, na qual se reproduz idealmente a realidade em todos os 

seus planos e dimensões. A dialética da totalidade concreta não é um método que pretende 

conhecer todos os aspectos da realidade e oferecer um quadro real da totalidade, é uma 

teoria da realidade e do conhecimento que se torna uma via para apreensão da realidade. 

(KOSIK, 2010, p. 15). 

O fato desse conhecimento se dar por via dialética, segundo Kosik (2010), não é um 

processo de sistematização fundada sobre uma base imutável, mas sim um processo de 

mútua compenetração e elucidação dos conceitos, no qual a abstratividade dos aspectos é 

superada em uma correlação dialética, quantitativo-qualitativa e regressivo-progressiva. As 

partes se encontram em relação de interna integração entre si, exemplo disso é o todo, que 

cria a si mesmo na interação das partes. 

E compreender, segundo Kosik (2010), é conhecer a estrutura, dar-lhe um 

significado a partir da decomposição do todo, por isso a necessidade da dialética, pois, o 

processo não é rápido, nem simples nem de “fora para dentro”, é decompor o que é 

necessário- principal e o que é secundário (processo de separação entre fenômeno e 

essência). 

Compreender o processo dialético da inserção do Assistente Social na divisão social 

e técnica do trabalho, como especialização do trabalho, é ser capaz de realizar a 

identificação das manifestações da questão social como o objeto de intervenção 

profissional. É o processo que materializa o reconhecimento do exercício profissional como 

trabalho e partícipe do processo de trabalho e, ainda como classe trabalhadora na divisão 

social do trabalho. 

Definir o objeto de intervenção profissional, na relação antagônica capital e trabalho, 

significa tomar como objeto de atenção, de preocupação e de intervenção profissional a 

dialética, a práxis, o movimento inerente ao processo de trabalho do assistente social e, 

ainda, o resultado do mesmo na vida em sociedade. Significa buscar uma intervenção que 

supere a visão simplificada e aparente das demandas, que por vezes, fragmenta o 

entendimento da vida social.  
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Kosik (2010) afirma que a grande complexidade dos fenômenos que habitam o 

cotidiano e a atmosfera comum da vida humana faz com que, seu imediatismo, adquira um 

aspecto de natural, construindo uma ambígua relação entre fenômeno e essência, realidade 

aparente e real é o que segundo o autor, constitui o mundo da pseudoconcreticidade. 

O mundo da pseudoconcreticidade no livro “Dialética do Concreto” demonstra a 

tentativa de desmascarar a pretensa concreticidade e sua falsa fluidez através da apreensão 

da abstração (método dialético), é a maneira pela qual nós destruímos o mundo da 

pseudoconcreticidade e nos deparamos com a totalidade concreta.  

A utilização da práxis que revolucionaria como mecanismo de superação da 

“coisificação” das construções teóricas, não pode ser aquela que fragmenta os indivíduos, 

com bases na divisão social: do trabalho, de classes, e hierarquização social. 

Essa “práxis utilitária imediata” é contraditória, que se apresenta como verdades 

engendradas pelas ideologias da classe dominante, por isso, o fazer profissional também é 

um movimento de pensamento, pois, o autor discute que o percurso entre a caótica 

representação do todo, e a rica totalidade da multiplicidade das determinações e das 

relações, coincidem com a compreensão da realidade. 

Por isso, a dialética não considera os produtos fixados, as configurações e os 

objetos, todo o conjunto do mundo material reificado, como algo originário e independente. 

Da mesma forma que não concebe o mundo das representações e do pensamento comum, 

submetem-nos a um exame em que as formas reificadas do mundo objetivo e ideal se 

diluam, para mostrar-nos a realidade como fenômenos derivados e mediatos, como 

produtos da práxis social da humanidade (práxis revolucionária). (KOSIK, 2010, p. 50). 

Faz-se necessário perceber a totalidade do processo de trabalho do Serviço Social, 

pois, este é permeado por inúmeras contradições, marcada por uma determinada 

historicidade, em um campo social determinado pelas relações de trabalho.  

A individualidade humana encontra-se atravessada por uma diversidade de vetores 

externos à interioridade e que permeiam a consciência individual dos seres. Esses vetores 

diversos são construídos historicamente, em contextos culturais específicos a cada época e 

a cada povo.  

Entretanto, o indivíduo que é único e indivisível se constitui, enquanto tal, na trama 

das múltiplas relações da sociedade. Não há dicotomia entre indivíduo e sociedade, entre 

sujeito e objeto, singular e universal. Há uma interdependência entre o sujeito e seu 

contexto natural e social. Existe uma forte conexão entre as partes e o todo, ou seja, entre o 

ser que é uma parte do universo e todo este conjunto que consolida a vida humana, 
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situando-a no universo natural, político, ideológico, cultural, social, econômico e mais uma 

vez humano.  

Na perspectiva do materialismo histórico, o processo de humanização acontece na 

medida em que é possível para os sujeitos expressarem-se em seu contexto, inserirem-se 

no mesmo, por intermédio de suas atividades e criações. A humanização, entretanto, é uma 

dinâmica que muitas vezes fica “engessada” nesta sociedade. Inúmeros processos sociais 

de exclusão, criados na dinâmica das relações sociais, interditam as possibilidades de 

inserção do sujeito em seu meio. Dificultam o acesso das pessoas nas instâncias de defesa 

de direitos disponibilizadas sobre a perspectiva social.  

A alienação é um produto da (des) humanização das relações sociais que propiciam 

o estranhamento do sujeito em seu próprio meio, o não reconhecimento deste sujeito como 

pertencente a seu contexto.  

A propriedade privada tornou-nos tão néscios e parciais que um objeto só é 

nosso quando o temos, quando existe para nós como capital ou quando é 

diretamente comido, bebido, vestido, habitado etc., em síntese, utilizado de 

alguma forma. (MARX, 1983, p. 120.) 

Na perspectiva marxista, as sociedades baseadas no lucro e no consumo retiram do 

sujeito sua dimensão subjetiva e criativa, à medida que tudo se torna mercadológico e 

objeto. As coisas do social são objetos a serem consumidos, “engolidos” e aqueles que não 

têm acesso ao consumo estão de fora, ficam à margem de alguns processos sociais.  

[...] Todas as suas relações humanas com o mundo – ver, ouvir, cheirar, 

saborear, pensar, observar, sentir, desejar, agir, amar, em suma, todos os 

órgãos de sua individualidade, como órgãos que são de forma diretamente 

comunal, são, em sua ação objetiva (sua ação com relação ao objeto), a 

apropriação desse objeto, a apropriação da realidade humana. (MARX, 

1983, p. 120.) 

Para Marx (1983), a maneira como as pessoas se apropriam dos objetos efetiva um 

tipo específico de realidade humana, própria das sociedades capitalistas, nas quais, esta 

efetivação “é efetividade humana e sofrimento humano”. Na situação dos processos de 

alienação, o sujeito encontra-se diante de um estranhamento em relação ao contexto e 

diante de si mesmo, situando-se fora, alheio a certas dimensões da vida social. Neste 

processo, acontecem inúmeras perdas individuais e subjetivas que se materializam na vida 

cotidiana e concreta dos indivíduos.  

Eis aí o sofrimento referido por Marx (1983), na ocasião da “efetividade da realidade 

humana”, onde a existência fica reduzida ao ter – possuir ou não possuir – vai situar a vida 

humana em maior ou menor grau de possibilidade de acessar os recursos disponíveis no 

seu contexto. Isso se estende a ponto de causar a interdição deste acesso, em milhares de 
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casos da vida dos sujeitos desta sociedade contemporânea, ainda mediada pelas relações 

entre capital- trabalho e suas conseqüências.  

Duarte (1999, p. 122) utiliza a expressão “gênero humano”, para explicitar as 

relações entre as pessoas, na trama multiforme e dinâmica do campo social. O indivíduo 

singular é um ser genérico, ou seja, pertencente ao gênero humano; a vida dos indivíduos 

deveria traduzir a universalidade e a liberdade já conquistadas pelo gênero humano. Cada 

ser, por condição, tem direito a participar, a fazer parte do seu mundo, de seu contexto e 

deveria ser universal o acesso de todas as pessoas ao espaço social construído pelos 

seres.  

O processo histórico de vida e sociabilidade dos sujeitos que são “objetos” das ações 

dos assistentes sociais é permeado por diversas culturas, formas de criatividade, 

transformação do meio ambiente, são apenas algumas das particularidades desses sujeitos. 

Portanto, o profissional comprometido com o Código de Ética do Assistente Social 

(promulgado em 1993), que regulamente sua profissão, precisa destacar em sua 

intervenção profissional a alienação que entrava a expressão da subjetividade, desloca o 

sujeito do seu contexto e do seu próprio eu, e para isso se faz necessário e fundamental, 

trabalhar com consciências e com os processos sociais de conscientização. 

Para realizar essa discussão, foi necessário considerar a perspectiva e trajetória 

histórica do Serviço Social, as manifestações da questão social e o próprio processo de 

formação profissional em Serviço Social.  

No segundo momento, procedeu-se a análise das unidades temáticas do Projeto 

Político Pedagógico do Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (P.P.P.C.S.S. UFTM) do ano 2010/2, que tratam da categoria trabalho. Identificando 

assim as Unidades Temáticas que evidenciavam a referida categoria, posteriormente, parte-

se para a compreensão da materialização dessa categoria, no próprio processo de 

formação, por meio das ementas das unidades temática e referências. 

Tendo em vista o contato com P.P.P.C.S.S. UFTM 2010/2 durante o processo de 

formação, optou-se por determinar uma etapa “pré-análise”, que se configurou pela leitura 

das ementas das unidades temáticas que pertenciam à grade curricular do curso. Para isso, 

adotou-se como metodologia de pesquisa a revisão bibliográfica e pesquisa documental.   

Quanto às aproximações conclusivas do ensaio, considera-se o que diz Minayo 

(2000, p. 79), “o produto final da análise de uma pesquisa, por mais brilhante que seja, deve 

ser sempre encarado de forma provisória e aproximativa”. 

Portanto, a análise da categoria trabalho no processo de formação em Serviço 

Social na UFTM, evidencia o estabelecimento da articulação entre as unidades temáticas e 

os referenciais teóricos da pesquisa, procurando as respostas para os objetivos desta. 
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Ratificando a necessidade da apresentação e discussão da categoria trabalho como 

elemento fundante do ser social; a especificidade do trabalho na sociedade burguesa e a 

inserção do Serviço Social como especialização do trabalho coletivo e o trabalho profissional 

do Serviço Social face às mudanças no padrão de acumulação capitalista e regulação 

social. 

Como resultado deste estudo, das unidades temáticas analisadas3 disponibilizadas 

na Matriz Curricular do curso e específicas da graduação em Serviço Social, amparadas nos 

fundamentos filosóficos, teóricos, éticos e políticos, e, sobretudo, mediadas pela 

compreensão do trabalho como categoria constitutiva e constituinte do ser social, realizada 

pela práxis, apresentaram reais possibilidades da compreensão da categoria trabalho.  

 Contudo, entendendo, que apenas a referenciação como fundamento de discussão 

do tema proposto não é suficiente, se fez necessário desdobrar a compreensão da 

dimensão da categoria nas unidades temáticas de acordo com as suas respectivas 

ementas.  

   A introdução da discussão da categoria apresenta os trabalhadores enquanto classe 

social, e seu reflexo como objeto de preocupação central, em boa parte da história da 

sociologia, e das referências bibliográficas por autores clássicos, como os citados 

anteriormente. No entanto, em contrapartida desse destaque para os trabalhadores, pode-se 

constatar a manifestação da sociedade no contexto capitalista, onde o trabalho adquire 

configuração e se realiza de modo a negar suas potencialidades emancipadoras, invertendo 

seu caráter de atividade livre, consciente, universal e social, propiciando aos indivíduos que 

realizam o trabalho não se reconheçam, nele, como sujeitos, incluindo para isso o fenômeno 

da alienação.  

Destaca-se dentre as análises já realizadas, que nos últimos quarenta anos, o trabalho, 

enquanto atividade fundamental na constituição de relações sociais,- não apenas daquelas 

diretamente relacionadas à produção material-, tem sido fortemente questionada, devido 

tanto as reconfigurações nas formas e processos de trabalho, quanto nas alterações na 

formação da identidade dos trabalhadores enquanto grupo social. 

 A intencionalidade da escolha das unidades temáticas, visualizadas nas ementas e 

suas referências, pautaram-se na necessidade da reflexão filosófica com vistas a possibilitar 

a identificação do ser social, reafirmando o “ethos” profissional - modo de ser profissional - 

especifico do Assistente Social. Somente este profissional, regido pela razão, pode 

                                                
3Trabalho e Sociabilidade; Homem, Sociedade e Cultura; Fundamentos Teórico-Metodológicos Ético-
Político Técnico-Operativo do Serviço Social, I, II, III e IV; Ética e Serviço Social; Formação e 
Trabalho Profissional I e II; Serviço Social e Processo de Trabalho I e II; Supervisão de Estágio 
Curricular Obrigatório em Serviço Social I, II, III e IV. 
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compreender os ditames do capitalismo imperante e instituir coletivamente uma nova ordem 

societária. 

Contudo, o ato de pesquisar se coloca como um desafio permanente para os 

profissionais que se apresentem um perfil crítico, pois, necessitam inicialmente do 

reconhecimento do conhecimento como uma das expressões da práxis profissional, como 

uma das objetivações possíveis do trabalho humano frente aos desafios colocados pela 

relação entre o homem, a natureza e a sociedade.  

Neste contexto, a pesquisa ganha significado ontológico, ou seja, existencial e 

laborativo, pois faz parte da natureza humana perguntar pelo desconhecido para, através 

das possibilidades de respostas, atender às necessidades do homem em suas dimensões 

individual e coletiva, produzindo e reproduzindo sua própria existência, não de forma 

mecânica, mas de forma complexa, processual, contraditória e histórica. 

Considera-se, portanto, que o processo de pesquisa se constitui em uma atividade 

científica básica que, através da indagação e (re)construção da realidade, alimenta a 

atividade de ensino e a atualiza frente à realidade. Assim como vincula pensamento e ação 

já que “nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, 

um problema da vida prática” (MINAYO, 2000, p. 17). 

4. Método  

A proposta dessa pesquisa pauta-se no método dialético como percurso 

metodológico, orientador de todo o processo de investigação e análise. Portanto, ratifica-se 

que a escolha do método dialético permanece como forma de orientar e direcionar a 

realização da pesquisa proposta, por entender, que a orientação do pesquisador de 

trabalhar sempre considerando a contradição e o conflito, o que ainda estar por vir, o “real” o 

“aparente”, o movimento histórico, a totalidade e a unidade dos contrários, além de 

apreender, em todo o percurso de pesquisa, as dimensões filosófica, material/concreta e 

política que envolve seu objeto de estudo. (PONTES, 1997). 

Desse modo, o conhecimento da realidade não é apenas a simples transposição 

dessa realidade para o pensamento, pelo contrário, consiste na reflexão crítica que se dá a 

partir de um conhecimento acumulado e que irá gerar uma síntese, o concreto pensado. 

(QUIROGA, 1991.)  

É com o objetivo de possibilitar vistas ao desvendamento do real e na tentativa de 

apreensão da essência da materialização do objeto de estudo no movimento concreto, que 

a presente pesquisa consiste em ‘aproximações sucessivas que não são lineares’ com a 

formação profissional em Serviço Social, no contexto da UFTM. 
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E ainda, compreende-se o movimento do real para realizar o caminho de volta até o 

objeto, caminho este muito mais rico porque traz consigo novas e múltiplas mediações. 

(PONTES, 1997) 

         A escolha da abordagem qualitativa para o desenvolvimento dessa investigação está 

relacionada com a capacidade desse enfoque em compreender que o mundo do sujeito não 

pode ser traduzido em números (MINAYO, 2000). A abordagem qualitativa nesse estudo faz 

se necessária, tendo em vista que, o objeto de pesquisa visa à apreensão dos fenômenos 

independe de números e estatísticas, mas relacionados às percepções dos sujeitos 

envolvidos com o processo de formação profissional em Serviço Social. 

Entende-se que não há escolhas isentas de interesses, nem conhecimentos 

espontâneos, mas sim, uma construção historicamente condicionada pela posição social do 

cientista social e pelas correntes de pensamento em conflito na sociedade (MINAYO, 1996). 

A opção metodológica caracterizou-se pela teoria social crítica, a partir de uma 

abordagem qualitativa das unidades temáticas. Tendo em vista o contato com PPPCSS 

UFTM 2010/2 durante o processo de formação profissional, buscou-se em uma “pré-

análise”, a leitura das ementas das unidades temáticas que pertenciam à grade curricular do 

curso de Serviço Social da UFTM. 

         O processo de pesquisa foi constituído por meio das seguintes etapas: 

 Retomada da pesquisa bibliográfica e documental com objetivo de apropriar-se da 

discussão teórica a partir das categorias, trabalho e formação profissional; 

 Leitura atenta do material coletado nas ementas do PPPCSS, com o intuito de 

identificar no processo de formação profissional a dimensão da categoria trabalha 

para análise; 

 A análise final dos dados foi composta com a ordenação dos dados, dedicado ao 

contato com o material empírico (referencial teórico/revisão bibliográfica e pesquisa 

documental com a organização das diferentes categorias apresentadas).  

 A organização e o processamento de dados são um dos aspectos mais complexos 

dos estudos analíticos, considerando essa complexidade, nessa etapa foram utilizadas as 

referências teóricas definidas pelas categorias previamente escolhidas (educação, trabalho, 

cotidiano e formação profissional). 

 

4. Resultados Obtidos  

A Matriz Curricular do curso de Serviço Social está amparada pelos Eixos Temáticos 

e propõe que o profissional trabalhe em redes construindo um rico conhecimento, por isso 
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a criação das unidades temáticas e suas interconexões, compreendendo o Ciclo Comum 

de Formação, que propiciava a interação com outros cursos e a aprendizagem em trabalho 

em grupo. 

A organização curricular da formação do bacharel em serviço social, é realizada em 

três eixos de formação, Vida em Sociedade e Complexidade Humana, Múltiplas 

Linguagens e Formação e Trabalho Profissional. 

Amparadas nestes fundamentos filosóficos, teóricos, éticos e políticos, e, sobretudo, 

mediadas pela compreensão do trabalho como categoria constitutiva e constituinte do ser 

social, realizada pela práxis, tornou-se possível desvendar o real e construir mediações 

para analisar as unidades temáticas que tratam da categoria trabalho no processo de 

formação profissional na UFTM. 

Ao abordar a categoria trabalho no processo de formação em Serviço Social na 

UFTM, ressaltamos a importância das unidades temáticas Serviço Social e Processo de 

Trabalho I e II precisa-se retomar a ideia de que o Serviço Social se legitima como 

profissão a partir do delineamento de seu objeto de intervenção/investigação centrado nas 

expressões da questão social. Entretanto, compreende-se que a dimensão da categoria 

trabalho, está para além da definição de um elemento para a compreensão da 

atividade econômica no âmbito da sociedade burguesa, sobretudo no processo de 

formação em Serviço Social, pois, a categoria vincula-se ao próprio modo de ser dos 

homens e da sociedade, revelando-se como categoria central para a compreensão do 

próprio "fenômeno humano-social". 

No contexto da experiência do curso de Serviço Social da UFTM, no eixo de Vida em 

Sociedade e Complexidade Humana, que evidenciamos as unidades temáticas Homem, 

Sociedade e Cultura e Trabalho e Sociabilidade, a categoria trabalho se destaca na 

construção de estratégias e mediações para articular essas unidades temáticas comuns a 

todos os cursos de licenciatura da UFTM e ao Serviço Social, contemplando as 

recomendações das diretrizes curriculares no que tange a flexibilidade do processo de 

ensino aprendizagem. 

A unidade temática Formação e Trabalho Profissional I e II diz respeito ao processo 

de formação como parte constituinte do trabalho social produzido pelo conjunto da 

sociedade, na participação da criação e prestação de serviços que atendem às 

necessidades sociais. Ora o Serviço Social reproduz-se como um trabalho especializado 

na sociedade por ser socialmente necessário: produz serviços que atendem às 

necessidades sociais, isto é, tem um valor de uso, uma utilidade social. Por outro lado, os 

assistentes sociais também participam, como trabalhadores assalariados, do processo de 

produção e/ou de redistribuição da riqueza social. Seu trabalho não resulta apenas em 
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serviços úteis, mas ele tem um efeito na produção ou na redistribuição do valor e da mais-

valia. 

A unidade temática Oficina de Prática Profissional I e II, em síntese, aborda o Serviço 

Social como uma especialização do trabalho e a atuação do assistente social uma 

manifestação de seu trabalho, inscrito no âmbito da produção e reprodução da vida social. 

Esse rumo da análise recusa visões unilaterais, que apreendem dimensões isoladas da 

realidade, e preocupa-se em afirmar a óptica da totalidade na apreensão da dinâmica da 

vida social, identificando como o Serviço Social se relaciona com as várias dimensões da 

vida social. 

Na dimensão do Ensino, para além das disciplinas, matérias e conteúdos 

tradicionalmente trabalhados em sala de aula ressalta-se que não apenas as unidades 

temáticas por si só são capazes de articular de forma dialética o conhecimento sócio-

histórico, político, ético, técnico-operativo, propiciando ao discente a superação de uma 

visão singular-individual para o alcance do humano-genérico. 

Na dimensão da Pesquisa, entendendo-a com caráter de transversalidade na matriz 

curricular do PPPCSS UFTM 2010/2, com vistas ao estabelecimento das dimensões 

investigativa e interpretativa como princípios formativos e condição central da formação 

profissional e da relação de unidade diversa entre teoria e prática, bem como, a 

indissociabilidade das dimensões aqui tratadas Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Na dimensão da Extensão, compreendendo-a como uma construção sócio-histórica 

do Serviço Social, a mesma tem sido desenvolvida como estratégia de aproximação da 

universidade com a realidade social, buscando diversas experiências em campos variados, 

legitimando a função social da universidade que é produzir, socializar conhecimentos 

necessários e úteis à sociedade, tal como, prestar serviços à comunidade. 

Devem-se ressaltar as unidades temáticas que tratam da Supervisão de Estágio 

Curricular I, II, III e IV, bem como, a dimensão da Supervisão Acadêmica e de Campo, 

Seminários de Trabalho de Conclusão de Curso I e II, as atividades de Monitoria e as 

Atividades Acadêmico Científico- Cultural (AACC), que foram estruturadas com na 

perspectiva de congregar o debate político, democrático e coletivo entre corpo docente, 

supervisores acadêmico e de campo, estudantes e demais sujeitos envolvidos no processo 

de formação. 

 

5. Considerações Finais 

A discussão acerca da perspectiva histórica da profissão e dos elementos constitutivos 

da categoria trabalho orientou a compreensão sobre o exercício profissional em Serviço 

Social e está fundamentalmente relacionada à interlocução teórica tendo como referencial 
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a perspectiva dialética de orientação crítica e com aproximação da construção do Projeto 

Ético-Político da profissão. 

A intencionalidade da escolha das unidades temáticas, visualizadas nas ementas e 

referências pauta-se na necessidade da reflexão filosófica, com vistas a possibilitar a 

identificação do ser social, introjetando o ethos profissional modo de ser profissional que é 

especifico do Assistente Social; somente este profissional, regido pela razão, pode 

compreender os ditames do capitalismo imperante e instituir coletivamente, uma nova 

ordem societária. 

A categoria trabalho na constituição dos sujeitos sociais, na vida em sociedade e ao 

se indagar sobre o papel do Serviço Social no processo de produção e reprodução da vida 

social (ou das relações sociais), temos como resposta, que esta não é a prioridade do 

mercado - ou da esfera da circulação -, como o faz a perspectiva liberal. 
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