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Resumo: A pesquisa concentra-se na caracterização das ingressantes e egressas do curso de 
Serviço Social da UFPR. Os dados levantados tiveram como fonte a pesquisa documental e 
análise de conteúdo. Para as ingressantes os dados foram disponibilizados pelo núcleo de 
concursos da UFPR. Quanto as egressas, os dados sobre as diplomadas, os quais têm sido 
produzidos pelo grupo de pesquisa Educação e Trabalho da UFPR Setor Litoral, desde 2016, 
foram desenvolvidos através aplicação de questionário online, em que utilizou-se o software 
livre Lime Survey. Em um universo de 99 diplomadas, até o ano de 2016, obteve-se 67% 
respondentes.  As assistentes sociais, assim como os demais trabalhadores e trabalhadoras, 
têm sentido no cotidiano o processo de precarização das condições de trabalho e flexibilização 
dos direitos trabalhistas, educacionais e sociais, dado ao fato que o diploma está cada vez 
mais distante de ser um passaporte para no mundo do trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda a caracterização das ingressantes e 

egressas7 especificamente do curso de Serviço Social da Universidade Federal 

do Paraná - UFPR. Os dados sobre as ingressantes têm como fonte a pesquisa 

documental e análise dos questionários preenchidos no momento da inscrição 

no vestibular. Já os dados sobre as diplomadas têm sido produzidos pelo grupo 

de pesquisa Educação e Trabalho da UFPR Setor Litoral, que desde 2016 tem 

buscado constituir um observatório dos/as egressos/as de todos os cursos, 

visando construir um banco de dados de acompanhamento do/as egressos/as, 

ingressantes e estudantes do Setor Litoral. 

A Universidade Federal do Paraná, conhecida pelo seu centenário, tem 

um de seus campi no litoral Paranaense, situado no município de Matinhos, 
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cuja criação data de 2005, no contexto do processo de interiorização das 

Universidades no Brasil.  

A instalação do denominado Setor Litoral teve como justificativa o 

objetivo institucional da UFPR de contribuir com o desenvolvimento da região e 

ampliar a acessibilidade da população lá residente ao ensino superior. Assim, o 

curso de Serviço Social foi pensado de modo a atender científica e 

tecnicamente ao contexto de desigualdade social próprio da região, 

considerando que esse profissional tem uma formação eminentemente 

interventiva na realidade social.  

Iniciamos a discussão apresentando o percurso metodológico traçado e 

as principais informações sobre o curso de Serviço Social da UFPR. Na 

sequência apresentamos a discussão dos dados das ingressantes e egressas, 

com foco na caracterização das mesmas. Concluímos o artigo com algumas 

considerações finais e o posicionamento na defesa da Universidade pública, 

laica, crítica e de qualidade. 

 

METODOLOGIA 

Foram realizadas duas pesquisas. Uma pesquisa documental através 

dos dados disponibilizados pelo núcleo de concurso da UFPR, responsável 

pelos vestibulares. No momento da inscrição os/as candidatos/as preenchem 

um questionário socioeconômico, sendo nossa fonte de pesquisa as respostas 

das aprovadas/ingressantes, entre os anos de 2008 e 2016, totalizando 278.  

Com relação às egressas, a pesquisa foi desenvolvida através 

aplicação de questionário online, utilizando o software livre Lime Survey e de 

análise de conteúdo. Especificamente do curso de Serviço Social, o universo 

compreende 99 diplomadas, dos quais 67% são respondentes (66). O contato 

foi realizado através via facebook, email, whatsapp e ligação telefônica, durante 

o ano de 2018. Sendo assim, optamos em trabalhar os dados de ingressantes 

e egressos até o ano de 2016.  

 

O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

O curso de bacharelado em Serviço Social foi criado no Setor Litoral no 

ano de 2006, com uma carga horária de 3.000 horas, de forma presencial. É 



 

um curso que possui estágio obrigatório no 5º período, com uma carga horária 

de 450 horas sendo distribuídas em dois semestres. Está em consonância 

com, as diretrizes curriculares propostas pela ABEPSS – Associação Brasileira 

de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. 

A pesquisa sobre inserção profissional juntos aos/as egressos/as do 

Serviço Social reitera a condição de trabalhadores e trabalhadoras, 

inseridos/as na divisão social e técnica do trabalho, sendo o trabalho uma 

categoria central para a vida e sobrevivência. Assim, ganha força o debate e a 

crítica sobre a teoria do capital humano ainda muito presente e ressignificada 

no interior da Universidade, bem como se confirma a premência do rigor teórico 

e político da análise e defesa do direito a educação e ao trabalho, frente a 

tantas regressões de direitos presenciadas e sentidas por todos/as 

trabalhadores e trabalhadoras. Da mesma forma ao analisarmos os dados 

relativos aos ingressantes identificamos que o perfil dos/as candidatos/as ao 

Serviço social são trabalhadores e trabalhadoras que buscam conciliar trabalho 

e estudo, na expectativa de obter através da formação uma inserção mais 

qualificada no mundo do trabalho. Integram famílias com renda baixa, sendo 

que ao acessarem a Universidade demandam políticas de permanência para a 

integralização do curso. 

Toda essa reflexão evidencia a importância de politizarmos o papel da 

formação e o direito à educação para a cidadania, para a vida e para a defesa 

da emancipação humana, os desafios e a complexidade do acesso e 

permanência no ensino superior, bem como o processo e os dilemas da 

inserção profissional, considerando que esses sujeitos vivenciam os reflexos 

das diferenciadas regressões de direitos, que tem gerado cada dia mais a 

responsabilização individual de cada sujeito por percorrer todos esses trajetos 

(acesso, permanência, diplomação, inserção profissional), através de um 

discurso despolitizado, meritocrático e a-histórico do empreendedorismo, da 

capacidade e competência, que esvazia o debate sobre os direitos à educação 

de qualidade, a assistência estudantil e ao trabalho e renda. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Sobre as Ingressantes 



 

Os dados das ingressantes demonstram que o acesso ao direito a 

educação é interceptado pela condição de classe trabalhadora das candidatas, 

pela necessidade de contribuir com as demandas econômicas da família, pela 

entrada tardia ao ensino superior. Entre os anos de 2008 a 2016 tivemos um 

total de 278 aprovados no curso de Serviço Social, dos quais, 233 (84%) são 

do sexo feminino e 45 (16%) do sexo masculino. Embora a UFPR seja 

inovadora no quesito cotas raciais, observamos através dos dados que 65% 

das ingressantes se autodenominaram brancas. Referente à escolaridade 

pregressa 79% (220) cursaram o ensino fundamental e médio integralmente ou 

em sua maior parte em escolas públicas. 

O questionário elaborado pelo Núcleo de Concursos da UFPR 

perguntou quantos anos às referidas candidatas completariam no ano do 

ingresso na Universidade. As respostas demonstram o acesso relativamente 

tardio ao ensino superior, sendo que 21% estavam na faixa etária de 16 a 18 

anos, 35% entre 19 a 23 anos e 44% acima de 23 anos. Dessas 80% são 

oriundas do estado do Paraná. Segundo a Cartilha de Políticas Públicas de 

Juventude, mesmo com distinção de faixa etária e considerando as 

especificidades das diferentes regiões de um país continental como o Brasil, 

três demandas, advindas dessa população, são comuns: “[….] acesso ao 

sistema educativo, oportunidades de emprego e ocupações produtivas e 

combate as distintas formas de violência física e simbólica" (BRASIL, 2013, p. 

13).  

 Nessa perspectiva as ingressantes foram questionadas se teriam que 

obrigatoriamente trabalhar durante o curso. As respostas, de acordo com a 

Tabela 1 reiteram a condição de trabalhadoras. 

 

Tabela 1: Durante o curso, você terá que obrigatoriamente trabalhar? 

Alternativas 
Respostas 
(% do total) 

Sim, mas apenas nos últimos anos 3 (1,1) 
Sim, desde o primeiro ano, em tempo parcial 63 (22,7) 
Sim, desde o primeiro ano, em tempo integral 107 (38,5) 
Não sei 82 (29,5) 
Não 23 (8,3) 
Total 278 

Fonte: Núcleo de Concursos UFPR. 



 

 

O fato de 61,2% (170) afirmarem que necessitarão trabalhar 

obrigatoriamente durante a formação, evidencia o avanço na inclusão dessa 

parcela da população no ensino superior, bem como a premência de políticas 

de permanência para a integralização dos estudos. 

Entre as perguntas realizadas está o que a candidata espera em 

primeiro lugar de um curso universitário. As respostas, expressas na Tabela 2, 

apontam para a expectativa de uma melhor colocação no mundo do trabalho, 

bem como aspectos relacionados a formação cultural e capacidade de 

compreender a realidade social. Reiteramos o papel social da Universidade na 

produção de conhecimento, no avanço da ciência com vistas a melhoria da 

qualidade de vida da população, na formação crítica e para a cidadania, bem 

como no processo de politização das demandas sociais. No entanto, 

ressaltamos que há uma expectativa explícita posta a Universidade de 

incrementar as possibilidades de inserção no mundo do trabalho. 

 

Tabela 2: O que você espera, EM PRIMEIRO LUGAR de um curso universitário 

Alternativas 
Respostas 
(% do total) 

Aquisição de cultura geral ampla 45 (16,2) 
Formação profissional voltada para o trabalho 103 (37,1) 
Formação teórica voltada para a pesquisa 3 (1,1) 
Formação acadêmica para melhorar a atividade 
prática que já estou desempenhando 

11 (4,0) 

Aquisição de conhecimentos que me permitam 
compreender melhor o mundo em que vivemos 

32 (11,5) 

Aquisição de conhecimentos que permitam melhorar 
meu nível de instrução 

25 (9,0) 

Aquisição de conhecimentos que permitam melhorar 
meu nível social/financeiro e de minha família 

41 (14,7) 

Diploma de nível superior 18 (6,5) 
Total  278 

Fonte: Núcleo de Concursos UFPR. 

 

 

Reiteramos a premência de uma vigilância epistemológica, na 

perspectiva de refutarmos correlações aligeiradas, mecânicas e simplistas na 

conexão educação superior e trabalho ou Universidade e mercado. Nessa 

perspectiva, enaltecemos o pressuposto da função social da Universidade e da 

compreensão de que a inserção profissional é interceptada por determinações 



 

econômicas, culturais, políticas, educacionais, pessoais, geracionais, regionais, 

ou seja, é um processo socialmente e historicamente construído. 

 

Sobre as Egressas 

A pesquisa identificou as egressas quanto ao gênero, pertença étnico-

racial, idade, número de filhos e estado civil. Há uma predominância do gênero 

feminino com 89%, quanto a pertença étnico-racial, há uma maioria de brancos 

(62%), seguida de pardos (19%), Pretos (7,5%) e Amarelos (1,5%). A faixa 

etária média dos/as inquiridos/as no momento é de 34 anos. Quanto ao estado 

civil, 44% das respondentes estão casadas, 30% solteiras, 18% declaram 

terem uma união estável e 8% são divorciadas. Dessas 56% possuem 

filhos/as, 59% possuem apenas um filho/a, 28% dois filhos e 13% três filhos. 

Esses dados apontam para a feminização do ensino superior, bem como 

para a permanência de profissões marcadas pelo gênero, como é caso do 

Serviço Social. Graf e Diogo (2009) afirmam que o mercado de trabalho não é 

uma entidade sexualmente neutra. As relações de gênero estão na base da 

organização da esfera produtiva, sendo que a segmentação ocupacional é 

socialmente construída. 

O fato de ser homem ou mulher faz com que um diploma de graduação 

assuma valores diferenciados de utilização na vida profissional. Embora o 

diploma não possa ser visto como um passaporte para o emprego, mas sim, 

ser visto como um dos recursos a mobilizar a inserção profissional.  

 Os estudos que utilizam as variáveis raça, etnia, classe e gênero 

evidenciam que esses fatores interferem uma variada gama de fenômenos 

sociais, tais como acesso à escolaridade, emprego, renda, status social, entre 

outras. Por outro lado, há que se rejeitar conclusões mecanicistas sobre a 

herança social e cultural dos sujeitos e ao mesmo tempo considerar que essas 

mesmas variáveis interferem nas escolhas e opções dos sujeitos, influenciando 

suas trajetórias escolares e profissionais. 

 Questionamos as respondentes quanto à trajetória escolar pregressa, 

86% responderam que cursaram o ensino médio e fundamental integralmente 

ou na maior parte em escola pública, sendo 14% integralmente ou a maior 

parte em instituições privadas. Perguntamos também sobre a escolaridade dos 



 

genitores. Segundo as bacharéis 47% dos pais acessaram até o ensino 

fundamental completo e 32% até o ensino médio completo. Referente às mães 

47% acessaram até o fundamental completo e 29% até o médio completo. 

Outro dado que corrobora com essa discussão é o fato de que 53% das 

respondentes serem as primeiras da família a acessarem o ensino superior. 

Mont’Alvão Neto (2014) analisa a relação entre escolaridade de pais e 

estudantes e identifica que a classe social é uma variável que permanece 

interferindo fortemente no acesso ao ensino superior, apesar da diminuição das 

desigualdades no acesso à escolaridade no Brasil dos últimos anos. 

O acesso ao ensino superior simboliza uma quebra de ciclo familiar, 

apontando para possibilidades não acessadas pelos genitores. Nesse sentido, 

a entrada na Universidade vislumbra uma probabilidade de mobilidade social 

trazida pela escolaridade. 

Nesse sentido, o direito a educação foi uma busca por essas egressas 

e familiares, sendo o ensino superior ainda um objetivo a ser alcançado, 

vislumbrando uma trajetória diversa das mães e pais. 

Nessa perspectiva, perguntamos as egressas sobre o percurso da 

formação. Os dados apontam que 53% obtiveram a oportunidade de participar 

de projetos (extensão, pesquisa, monitoria, educação tutorial), 61% acessaram 

algum tipo de bolsa, 36% participaram de alguma atividade extracurricular 

(artística, política ou línguas). Essas informações remetem a importância da 

política de assistência estudantil para a permanência no usufruto do direito a 

educação. Os relatos das egressas apontam para a condicionalidade de 

acesso às bolsas para conseguir participar mais ativamente da Universidade, 

caso contrário, precisam conciliar trabalho e estudo noturno. As questionarmos 

essa correlação no último ano do curso, 70% das egressas afirmaram que 

estavam trabalhando, com diferentes tipos de contrato (parcial, integral ou 

informal).  

Quanto ao tempo de espera entre a conclusão do curso e a obtenção 

do primeiro trabalho na área, os dados apontam que 56,1% (37) esperaram até 

um ano, enquanto que 43,9 % (29) das/os diplomadas/os até hoje não 

conseguiram emprego na área de formação. Apesar de terem obtido o primeiro 

emprego na área de formação, o percurso de inserção profissional dessas 



 

egressas tem sido marcado por transitoriedade no trabalho, desemprego e 

dificuldade na estabilização no mercado de trabalho.  

A compreensão da inserção profissional na atualidade vem agregada a 

um processo multifacetário que envolve a obtenção de um emprego e de uma 

situação profissional e contratual, constituída e influenciada por uma série de 

outros elementos, como as características sociais, políticas, educacionais e 

econômicas da região, as demandas do mercado de trabalho, as iniciativas de 

articulação das políticas de educação, juventude e trabalho, o acesso às 

instituições de Ensino Superior com as finalidades e modos de funcionamento 

que as distinguem, a trajetória educacional dos jovens, as experiências 

laborais, as habilidades desenvolvidas, a acessibilidade de familiares à 

escolaridade e à renda e as oportunidades de formação complementar 

acessada pelo estudante universitário, como estágios, projetos de pesquisa, de 

monitoria, de iniciação à docência, entre outras. 

No momento que responderam o questionário 60,5% das egressas 

estavam trabalhando na área de formação, 18% estavam desempregadas, 

17% estavam trabalhando em outra área e 4,5% estavam como bolsista de 

pós-graduação. Dessas 55,8% estavam em contratos de prestação de serviço, 

por tempo determinado, autônomos e informais. D'Avila (2014) reitera essa 

constatação ao afirmar que os jovens profissionais experienciam as 

contradições engendradas no processo histórico de construção cultural da 

coletividade e dos processos de trabalho. Os vínculos laborais estão marcados 

pela precariedade e provisoriedade e a sociedade pela rapidez e efemeridade. 

Em contraponto a esse cenário, o prolongamento dos percursos 

formativos tem sido um mecanismo de enfrentamento, adotado pelas egressas, 

frente à incerteza quanto ao valor do diploma, promovendo a permanência na 

Universidade e caracterizando-se como uma estratégia para incrementar o 

curriculum e de construir alternativas de inserção profissional. 

Das respondentes 63.64% (42) acessaram algum tipo de formação 

universitária, após a diplomação em Serviço Social, sendo 35 (79,5%) pós-

graduação em nível de especialização, 4 (9%) mestrado, 1(2%) doutorado e 4 

(9%) outra graduação. 



 

O prolongamento dos estudos aponta para a intrínseca relação entre os 

direitos à educação e ao trabalho, considerando inclusive que as egressas 

apontam o alongamento dos estudos como estratégia ao desemprego, mesmo 

sem garantias futuras quanto a permanência no mundo do trabalho ou a 

inserção no mesmo. 

Esse processo tem se complexificado ainda mais diante dos retrocessos 

vivido no Brasil frente aos direitos trabalhistas, com a lei de terceirização, 

reforma trabalhista e previdenciária em curso, bem como todas as ameaças á 

política de educação (redução de investimento nas Universidades, diminuição 

dos recursos para pesquisa científica, privatização das Instituições de Ensino 

Superior, perda da estabilidade dos/as servidores/as, diminuição do orçamento 

para a Assistência estudantil, entre outros). Esse processo tem demandado de 

toda a classe trabalhadora, estratégias de resistência e luta pela manutenção 

dos direitos historicamente conquistados. 

 

Considerações Finais 

As abordagens teóricas abordadas revelam a tentativa de analisar de 

forma articulada o percurso formativo e a inserção profissional, considerando 

que os fatores econômicos, sociais, regionais, da trajetória familiar, as 

experiências durante a graduação tecem um mosaico de trajetórias percorridas 

pelos jovens, coincidindo com a entrada na vida adulta. Essas vicissitudes 

mediam as trajetórias de inserção profissional, estabelecendo trânsitos entre 

emprego, desemprego, migração, retorno aos estudos ou prolongamento 

desses, ou seja, as trajetórias das egressas têm sido marcadas por reversões, 

começos, retornos e recomeços. 

Da mesma forma as características trazidas pelos/as ingressantes 

apontam para a ampliação do acesso ao ensino superior, mas, ao mesmo 

tempo, as dificuldades de permanência, considerando a correlação entre os 

números de ingressantes e o número de diplomados/as. 

Reforça-se a importância da luta social, da organização coletiva de 

uma contraposição frente a sequência de retrocessos e ameaças aos direitos 

historicamente conquistados.  



 

Na análise geral, é possível constatar que o diploma está cada vez mais 

distante de ser um passaporte para no mundo do trabalho, tanto como garantir 

sua permanência e êxito. Por isso, a trajetória percorrida dentro da graduação 

até a sua inserção no mercado de trabalho não está unicamente relacionada a 

ter ou não um diploma, embora muitas profissões exigem formação na área, 

como o caso da/o Assistente Social, mas a experiência profissional e o 

prolongamento nos estudos para uma melhor qualificação é igualmente 

exigida. 

A partir da análise das estudantes (ingressantes e egressas) de Serviço 

Social UFPR, é possível afirmar que as assistentes sociais, assim como os 

demais trabalhadores e trabalhadoras, têm sentido no cotidiano o processo de 

precarização das condições de trabalho e flexibilização dos direitos 

trabalhistas, educacionais e sociais. 

Nesse sentido, os direitos a educação e ao trabalho, intimamente 

relacionados para as estudantes que são primeiramente trabalhadoras, têm 

estado no centro das discussões e ameaças postas pelo governo Bolsonaro, 

que tem como marca uma agenda ultraconservadora e alinhada com os 

interesses do grande capital. 

A luta social, a resistência, a mobilização de todos os trabalhadores e 

trabalhadoras é a única saída que a história nos mostra como possibilidade de 

não regredirmos ainda mais no acesso aos direitos conquistados. 
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