
 

O ENSINO DO TRABALHO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS: 
desafios à formação profissional 

 
Julio Cesar Martins

1
 

 Luciane Francielli Zorzetti Maroneze
2
 

 
                                 

Resumo: Este estudo traz uma reflexão sobre o ensino do trabalho profissional na formação 
dos assistentes sociais, evidenciando os desafios a ele lançados no contexto da reconfiguração 
do ensino superior no Brasil. Inicia pela compreensão deste ensino nas diretrizes curriculares 
do curso de serviço social. Nessa direção, problematiza sua transversalidade, tendo como 
referência as reformulações na política de educação superior ocorrida na metade da década de 
1990 e início deste século, marcada por uma tendência tecnificada e produtivista do ensino, 
congruente com as demandas do capital. Trata-se de um ensaio teórico, 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. 

 
Palavras Chave: Reforma do Ensino Superior. Formação Profissional. Diretrizes Curriculares 

para o Curso de Serviço Social. Ensino do Trabalho profissional. 

 

Introdução 

O objetivo deste texto é apontar algumas reflexões sobre o ensino do 

trabalho do assistente social considerando o contexto de redefinição da política 

de educação superior afiançada pelos interesses capitalistas e os desafios que 

se impõe a transversalidade desse ensino nas diretrizes curriculares de 1996. 

Trata-se de um ensaio teórico, 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 problematizar os 

desafios contemporâneos da formação profissional, percebe-se que o ensino 

do trabalho profissional tem sido marcado por inúmeros dilemas que não são 

recentes na agenda de debates do processo de formação. Na literatura da 

área, verifica-se que este ensino 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 

                                                           
1
 Julio Cesar Martins - Estudante de Pós-Graduação - Universidade Estadual de Londrina – UEL - E-mail: 

julio_cm23@msn.com 
2
 Luciane Francielli Zorzetti Maroneze - Estudante de Pós-Graduação - Universidade Estadual de 

Londrina - UEL 



 

graduação como demandas apresentadas constantemente por professores, 

alunos e profissionais. 

Trata-se de questões que necessitam ser problematizadas, sobretudo 

em um contexto no qual se evidencia o reforço da concepção produtivista 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”.  

Assim, é preciso questionar as condições nas quais o ensino do 

trabalho do assistente social vem sendo realizado, considerando, entre outros 

fatores, a política de ensino superior e os encaminhamentos dados a reforma 

curricular. 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 a transversalidade do ensino do trabalho profissional na 

lógica curricular. 

 

1 O ensino do Trabalho do Assistente Social nas Diretrizes Curriculares 

da ABEPSS (1996) 

As discussões desenvolvidas neste item tem como referência os 

avanços que possibilitaram a reforma curricular de 19823 expresso, entre 

outras questões, na centralidade dada a 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 
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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 a 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).  

Embora verifica-se 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. 

Categorias do pensamento marxiano, como: trabalho, alienação, práxis 

passaram a fazer parte da produção teórica do Serviço Social, ganhando mais 

densidade nos anos de 1990. O amadurecimento teórico e metodológico em 

torno da teoria social crítica, possibilitado em grande parte pela proximidade 

com as fontes primárias do pensamento marxiano, contribuíram para repensar 

os pressupostos da revisão curricular de 1996, não deixando de considerar os 

avanços obtidos no currículo anterior. 

Nesse sentido, 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. 

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.  



 

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 trouxe 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. 

Se o ensino do trabalho profissional não se desconecta da realidade, 

tendo como pressuposto problematizar questões que emergem no cotidiano 

profissional, especificamente o objeto de atuação profissional, então é preciso 

situar os seus pressupostos teórico-prático, como salienta Guerra (2000, 

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

aqui que o trabalho profissional está vinculado 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.  

Ao longo de todo o documento que trata da proposta original do 

currículo formulado pela ABEPSS (1996), observa-se a preocupação em 

delimitar a importância da conjugação entre a competência teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política, evidenciando a relação teoria e 

prática como elemento fundamental para compreensão crítica da realidade e 

para uma direção sociopolítica da intervenção profissional. Nesses termos, 

destaca-se que  

 
Não se trata apenas da construção operacional do fazer (organização 
técnica do trabalho), mas, sobretudo, da dimensão intelectiva e 
ontológica do trabalho, considerando aquilo que é específico ao 
trabalho do assistente social em seu campo de intervenção 
(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 “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).  

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, que deu suporte 

jurídico para a implementação das reformas neoliberais na política de 

educação. Ocorre que 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.  

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. 

 

2 O Ensino do Trabalho Profissional no Contexto da Reforma do Ensino 

Superior Brasileiro 

As orientações que conformam as tendências liberais no processo de 

formação das unidades de ensino, trazem em seu bojo as proposições de um 

projeto de universidade centrado na formação por competências, com reforço 

às instruções técnicas para o atendimento de exigências imediatas. “O 

propósito é compatibilizar o ensino superior com a financeirização da 

economia, fazendo com que as descobertas científicas e o seu emprego na 

produção se tornem meios de obtenção de lucros excedentes” (IAMAMOTO, 

2014, p. 625). 

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 mediações4, que permite transitar do discurso 

genérico da realidade para a singularidade do fazer profissional, não tem muito 

sentido, pois busca-se 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) 

 

Diante da ofensiva que recai sobre a formação profissional, cabe 

questionar o lugar que o ensino da prática vem ocupando nos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação. Se a lógica reforça a simplificação e 

esvaziamento dos pressupostos que direcionam a formação, a hipótese que se 

pode formular é a de que a tradicional orientação do currículo de 1982, 

fragmentada entre ensino teórico e prático, mantêm-se na atualidade sob 

novas configurações, articulado a isso, há um reforço em considerar este 

ensino reduzido a dimensão técnico-instrumental, desprovido de mediação com 

os conhecimentos teóricos.  

O ensino do trabalho profissional deve possibilitar ao aluno a 

construção de sínteses que permitam compreender a diversidade de 

fenômenos presentes no cotidiano profissional, para isso, a dimensão 

investigativa tem caráter imprescindível nesse processo, ela compreende a “[...] 

produção do conhecimento, a elaboração de pesquisas e os aspectos 

analíticos que dão suporte, qualificam e garantem a concretização da ação 

interventiva” (TORRES, 2007, p. 47). Nesse sentido, instigar a curiosidade 

intelectual do aluno para o exercício da pesquisa deve estar no horizonte dos 

objetivos das IES que buscam qualificar a formação profissional mantendo a 

indissociabilidade entre ensino-pesquisa e extensão. 
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Com a expansão 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 da distância. Cabe destacar 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, o que tem provocado a 

elaboração de 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”. 

Nas colocações de Leher (2009), os setores dominantes que operam 

na educação, buscam encontrar ganhos adicionais para o capital, ou seja, 

apoiam-se na chamada teoria do capital humano 5(TCH), a qual concebe a 

educação como valor agregado, que o indivíduo mobiliza para suas formação 

intelectual e qualificação profissional, tendo em vista a possibilidade de 

aumentar a produtividade econômica e os rendimentos financeiros. Nas 

palavras de Leher, essa perspectiva atribuída a educação, faz com que “ [...] os 

agentes educacionais buscam maximizar os benefícios da educação (e em 

especial da educação moral), em relação aos recursos disponíveis” (2009, 

p.02). 
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O crescimento desenfreado das IES nas últimas décadas, sobretudo 

com o ensino privado e a educação à distância consensuam dessas 

orientações, ou seja, colocam a formação profissional como mais um produto a 

ser ofertado no mercado, desconfigurando os pressupostos que orientam as 

diretrizes aprovadas pela ABEPSS.  

Nessas condições opera-se a fragmentação do currículo, a 

superficialidade dos conteúdos, conformando a ideia de que o ensino da prática 

se expressa exclusivamente na dimensão instrumental, com respostas 

automáticas para diversas situações singulares, um profissional reduzido a 

operacionalização técnica e politicamente inofensivo. Considera-se que o 

resultado acadêmico desse processo tende a empobrecer a formação e a 

desqualificar o próprio trabalho do assistente social, desvalorizando o seu 

estatuto profissional. 

Articulado a essas questões que tencionam a formação profissional, 

Guerra (2000) aponta dois elementos fundamentais na discussão do ensino do 

trabalho profissional. A primeira refere-se a importância de problematizar a 

noção de ensino e de conhecimento, o ensino entendido como assimilação e 

reprodução de saber ou como processo de (re) construção crítica da realidade 

social, do mesmo modo, o conhecimento também precisa ser questionado, 

tendo claro as conformações de um conhecimento que se expressa no dado 

imediato da sociedade e aquele que, segundo a autora, seja capaz de pensar o 

cotidiano sob uma perspectiva crítica ontológica. A segunda questão implica 

em considerar que a direção que se pretende atribuir ao ensino do trabalho 

profissional está vinculada a uma concepção de homem, mundo e projeto 

político que orientam o exercício profissional.  

 

Considerações Finais 

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

trabalho profissional 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. 



 

 Problematiza-lo implica em considerar as determinações que a 

profissão assume nos diferentes contextos históricos, daí a importância de o 

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, entre outros fatores, na concepção de 

ensino que perpassa o currículo. 

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 ahistórica, 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 pensar um projeto educacional 

articulado aos valores emancipatórios. 
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