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RESUMO 
 

Artigo que discute resultados parciais de uma pesquisa 
sobre a imagem social do Serviço Social dos estudantes 
ingressantes no Curso de Serviço Social da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, no período de 2010 a 
2014, data inicial correspondente ao início deste curso 
em uma universidade pública. Apresenta perfil destes 
estudantes e suas compreensões sobre a imagem social 
a partir da realização de sondagens e de grupo focal. 
Constata-se que a imagem do Serviço Social se expressa 
na relação dialética entre o conservadorismo da profissão 
e o seu atual patamar ético-político produzido nas últimas 
décadas na profissão brasileira.  
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ABSTRACT 
 
Article discussing the partial results of a survey on the 
social image of Social Work of the entering students in the 
Course of Social Federal University of Rio Grande do Sul 
Service, for the period 2010 to 2014, initial date 
corresponding to the beginning of this course at a public 
university. Displays profile of these students and their 
understanding of the social image from conducting 
surveys and focus groups. It appears that the image of 
social work is expressed in the dialectical relationship 
between the conservatism of the profession and its 
current ethical-political level produced in recent decades 
in the Brazilian profession. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho visa apresentar e discutir um recorte dos dados da pesquisa 

sobre a Imagem Social do Serviço Social, realizada no âmbito do curso de Serviço 

Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) situado na cidade de 

Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A pesquisa foi feita entre os anos 

de 2010 e 2015, consistindo em um acompanhamento dos estudantes em seu 

percurso de formação profissional, buscando identificar as transformações na 

formação do Assistente Social, bem como mapeando as especificidades do curso 

nesta instituição de ensino superior. A pesquisa realizada foi do tipo misto (PRATES, 

2012) com as técnicas de análise documental e grupo focal (GASKELL, 2004) para a 

coleta de dados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa do 

instituto de Psicologia da UFRGS. Neste artigo, se analisará a imagem dos estudantes 

ingressantes no curso sobre a profissão.  

O curso de Serviço Social da UFRGS iniciou suas atividades em março de 

2010, oferecendo 30 vagas anuais. No âmbito das recentes políticas públicas 

nacionais voltadas ao ensino superior, o curso é criado a partir de recurso do 

Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI). Este Programa foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de abril de 

2007, objetivando ampliar o acesso e a permanência dos estudantes na educação 

superior, tendo como principais ações: o aumento de vagas nos cursos de graduação, 

especialmente de cursos noturnos; a promoção de inovações pedagógicas; o combate 

à evasão; a ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; entre outras. 

No âmbito regional, até 2010 não havia curso de Serviço Social em instituição de 

ensino superior pública e gratuita em Porto Alegre e região metropolitana, área que 

abrange cerca de 4 milhões de habitantes. Nesse sentido, a criação do curso de 

Serviço Social da UFRGS vem suprir esta lacuna e se configura como uma conquista 

histórica da categoria dos Assistentes Sociais na região sul do Brasil. 

Significativamente, desde o primeiro ano de funcionamento, o curso tem tido uma 

demanda de estudantes superior à oferta de vagas: nos processos seletivos anuais 

para ingresso, a concorrência se manteve entre seis e nove candidatos para cada 

vaga ofertada. 



 

 

                  
Assim, atendendo aos propósitos de democratização do acesso ao ensino 

superior, o curso de Serviço Social da UFRGS ocorre em turno noturno, de modo a 

permitir o ingresso de alunos trabalhadores. Este aspecto se reflete no levantamento 

do Perfil do Aluno Calouro, realizado todos os anos pela comissão de coordenação do 

curso de Serviço Social (CARLOS; SCHWEIG, 2014). Até 2014, dentre os estudantes 

matriculados no curso, 54% exerciam algum tipo de trabalho remunerado. Em todas as 

turmas que ingressaram no curso, observa-se uma predominância de mulheres (média 

total de 80%), o que reflete uma realidade histórica da profissão de Assistente Social 

nacionalmente, aspecto analisado por Craveiro e Machado (2011). Com relação à 

etnia, há uma predominância de ingressantes que se autodeclaram brancos (68%), 

frente ao percentual de afrodescendentes (26%) e indígenas (5%).  Desde a primeira 

turma do curso, a UFRGS já adotava o sistema de reserva de vagas para alunos 

oriundos do ensino público, afrodescendentes e indígenas, como parte da política de 

ações afirmativas. 

Ainda quanto à origem social, a maioria dos estudantes é egressa do 

ensino secundário público (62%). Mais da metade (51%) ingressou no curso de 

Serviço Social após três ou mais anos de conclusão do ensino secundário, o que se 

reflete na média de idade dos alunos no momento de admissão no curso, a qual é de 

25 anos. É interessante notar que 34% dos estudantes do curso são os primeiros de 

suas famílias de origem a ingressarem em um curso de nível superior. Isso demonstra 

que o curso de Serviço Social da UFRGS tem atingido os objetivos das políticas de 

ampliação e democratização do acesso à educação superior. O curso tem duração 

prevista de quatro anos e meio, tendo formado sua primeira turma no ano de 2014.  

Este contexto impõe inúmeros desafios ao curso, dentre eles o cenário de 

afirmação do projeto ético-político da profissão, contra hegemônico na conjuntura de 

crise estrutural do capitalismo e seus impactos no mundo do trabalho, nas políticas 

públicas, com relevo no âmbito da seguridade social. 

No Brasil a profissão vem se consolidando no campo das Ciências Sociais 

com produção de conhecimento consistente e madura sobre a realidade social, 

tematizando e explorando as diversas expressões da questão social, locus central do 

seu trabalho e que lhe dá legitimidade e significado social. Contudo, algumas questões 

se impõem no debate: a fragilidade ainda existente na conexão entre instituições 

formadoras e espaços sócio ocupacionais dos assistentes sociais, e, concordando 

com o questionamento de Netto (1996), como o Serviço Social vai responder às novas 

competências requeridas pelas demandas postas no atual estágio do capitalismo? 



 

 

                  
Esta perspectiva exige uma breve análise do contexto social, situando 

como as transformações societárias vêm redesenhando as relações entre Estado e 

Sociedade contemporaneamente. 

A intervenção estatal na política econômica construiu as condições de 

conter a retração do mercado e possibilitar sua expansão. No campo das políticas 

sociais a adoção de mecanismos de proteção social tanto aos trabalhadores como aos 

segmentos populacionais à margem do processo produtivo, possibilitou a ampliação 

da cidadania. Nos países centrais o Estado de Bem Estar Social foi um fator 

propiciador do desenvolvimento econômico e social, com uma sustentação 

significativa de proteção social, período reconhecido como dos anos dourados 

(HOBSBAWN, 1995). Mas chegou a década de 1970 e “o mundo capitalista avançado 

caiu numa longa e profunda recessão, combinando, pela primeira vez, baixas taxas de 

crescimento com altas taxas de inflação” (ANDERSON, 1995, p. 10).  

O fenômeno da inflação foi decorrente da política monetária adotada para 

manter a economia estável, num cenário de retração de investimentos e forte pressão 

da classe trabalhadora para a manutenção e criação de programas de seguridade 

social. Este cenário produziu crises estruturais que atingiram diferentes dimensões, e 

estas serão respondidas “pelo capital com a reestruturação produtiva, a globalização e 

a ofensiva neoliberal” (BEHRING, 1998, p. 187).  

A ofensiva neoliberal consistiu na retomada de princípios clássicos liberais 

tendo como eixo a crítica do mercado sobre as consequências do intervencionismo 

estatal dos países centrais e a sua aliança com a democracia social, por esta 

prejudicar a expansão da economia. Como resultado, estes países adotaram ajustes 

para enfrentar a crise, com base nas orientações neoliberais através da mudança 

radical nos rumos da economia e nas medidas de proteção social, pois passa a ter 

prioridade a contenção do orçamento e o abandono do pleno emprego (ANDERSON, 

1995), entre outras medidas, que resultaram no controle inflacionário, na contenção 

salarial, no enfraquecimento da organização sindical dos trabalhadores e no aumento 

do desemprego.  

Os países da América Latina foram afetados com o aumento das suas 

dívidas públicas, da recessão e do desemprego. Como opção para saírem desta 

situação, os países desenvolvidos, seus credores, estabeleceram um receituário para 

equilibrar suas contas, através do denominado Consenso de Washington. Este 

orientou a adoção da disciplina fiscal, abertura ao mercado internacional, 

privatizações, desregulação estatal, controle da inflação e redução dos gastos do 

governo na prestação de serviços sociais e em melhorias da infraestrutura pública 



 

 

                  
(BATISTA, 1994), provocando a redução do papel do Estado no incremento da 

economia e na garantia dos direitos sociais.  

A década de 1990 expressou várias rupturas relevantes no Brasil, eivadas 

de contradições. No quadro político, com o retorno do sufrágio universal e da 

democracia representativa; na área econômica, a política de estabilização pela via da 

recessão para combater a herança da inflação; a desregulamentação da economia 

através da liberação dos preços dos produtos e consequentes privatizações e 

liberalização das importações, e flexibilização das relações capital-trabalho (SOARES, 

2001).  

O Estado perde sua função de agente econômico produtivo e, deste modo, 

suas atribuições são revisadas com a adoção da denominada reforma administrativa, 

com o objetivo de ser mais competitiva a inserção do país no mercado internacional. 

Assim, no conjunto dos países da América Latina, a reforma passou a ser o eixo 

justificador das mudanças profundas realizadas nos pilares da estrutura do Estado.  

A reforma administrativa do Estado brasileiro, ou a contrarreforma 

(BORÓN, 1999; BEHRING, 2003), redundou na ruptura dos compromissos assumidos 

na efetivação da seguridade social, produzindo uma alteração no projeto societário 

construído no bojo da luta pela democratização, e referendado nos princípios da 

Constituição Federal, de um Estado público garantidor da cidadania. 

 A atual crise estrutural do capital, “que se estende por toda parte e viola 

nossa relação com a natureza, minando as condições fundamentais da sobrevivência 

humana” (Mészáros, 2009, p. 130), exige do Serviço Social respostas qualificadas e às 

expressões contemporâneas da questão social.   

 

 

2. DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO SERVIÇO SOCIAL 

 

 

Este contexto de transformações sociais e econômicas convoca o Serviço 

Social à realização de uma profunda análise e revisão do seu projeto profissional, pois 

“[...] conjunturas de rápidas e intensas transformações societárias constituem o solo 

privilegiado para o processamento de alterações profissionais” (Netto, 1996, p. 88). 

Assim foi com a institucionalização da profissão, resultante das consequências da 

crise dos anos 1930, que repercutiu no Brasil, influenciando na alteração da correlação 

das forças políticas. Teve início um novo ciclo econômico e, devido à frágil articulação 



 

 

                  
de forças políticas e econômicas, criaram-se as condições para o Estado brasileiro ter 

a centralidade na condução do processo produtivo e político (Fleury, 1994).  

Cabe ressaltar que o Serviço Social brasileiro alcançou muitos avanços, ao 

constituir democraticamente a sua normatização, no Código de Ética de 1993, no qual 

estabelece direitos e deveres do assistente social segundo princípios e valores 

humanistas, guias para o seu exercício cotidiano. Dentre os princípios norteadores 

estão: o reconhecimento da liberdade como valor ético central, com o reconhecimento 

da autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais e de seus 

direitos; a defesa intransigente dos direitos humanos contra todo tipo de arbítrio e 

autoritarismo; a defesa, aprofundamento e consolidação da cidadania e da 

democracia, da socialização da participação política e da riqueza produzida; o 

posicionamento a favor da equidade e da justiça social, o que implica universalidade 

no acesso a bens e serviços e a gestão democrática; o empenho na eliminação de 

todas as formas de preconceito e a garantia do pluralismo; o compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados na articulação com outros profissionais e 

trabalhadores (Mendes & Aguinsky, 2010). Portanto, tem condições para enfrentar 

estes desafios. 

Como, por exemplo, a questão das respostas do Serviço Social às novas 

competências requeridas neste século XXI tem um elemento constitutivo que se traduz 

na “tênue associação entre fundamentos do Serviço Social e as mediações 

necessárias para explicar o trabalho cotidiano [que] pode facilitar a difusão de influxos 

conservadores (e pós-modernos) focalizados na família, nos indivíduos isolados e 

grupos particulares” (Iamamoto, 2008, p. 232). Os riscos estão postos pelo espírito da 

instantaneidade e sobrevalorização da imagem, fundamentais para a supremacia da 

mercadoria, e esta perspectiva se associa com o espírito do voluntariado e da 

solidariedade para o enfrentamento das desigualdades sociais e violências. Este 

espírito foi fundante da profissão, que tinha o ideário da vocação idealista. 

Detectar a imagem da sociedade sobre a profissão, o seu significado social 

é possível através das falas dos ingressantes no Curso de Serviço Social, uma vez 

que são representativos das suas classes sociais. Raichelis (1986) em estudos sobre 

a imagem social do Serviço Social, assim como a ABESS/CEDEPSS (1997), apontam 

que a motivação dos estudantes ao buscar o Serviço Social como profissão, deve-se 

“em especial por ser guiada por valores nobres” (1986, p. 72). 

As mesmas motivações são encontradas em sondagens com os alunos 

ingressantes em nossa trajetória docente em cursos de Serviço Social. As respostas 

com maior frequência: “desejo de ajudar o próximo, sendo prestativa, ouvindo, 



 

 

                  
aconselhando, orientando com conhecimentos; colaborar para se ter um mundo mais 

justo, contribuir com a sociedade, indignação com as desigualdades sociais; 

Aproximação com interesses pessoais e de realização pessoal”. Ou seja, estão muito 

presentes as vantagens simbólicas: solidariedade humana, realização pessoal, 

vocação (Raichelis,1986). 

Também há uma característica relevante nos estudantes o corte de classe, 

formado por indivíduos pertencentes a extratos com menor poder aquisitivo 

economicamente, tendência observada nos alunos que realizaram o ENADE: no de 

2004 a faixa de renda mensal mais declarada foi a de 3 a 10 salários, enquanto que no 

exame de 2007, “a faixa de renda mensal declarada, situa-se na faixa de renda de até 

3 salários” (Brasil, 2007, p. 100). É uma realidade coerente com a constante e histórica 

desigualdade social brasileira, e pode expressar tanto o empobrecimento da 

população como o ingresso na universidade de sujeitos pertencentes aos grupos 

sociais em maior desvantagem econômica. A análise das condições sociais dos 

estudantes a partir dos dados levantados nos dois exames aponta “para uma discreta 

tendência de maior inserção de alunos com essas características na área de Serviço 

Social” (Brasil, 2007, p. 103). 

Outra característica relevante é a constatação no relatório do ENADE 2004 

que “nas questões discursivas, os alunos demonstraram um déficit cultural expressivo 

[...] pela generalizada pobreza de seu vocabulário” (Brasil, 2004, p. 54), situação que 

revela o desafio posto à política de educação no Brasil. A tendência assinalada de 

valorização do ideário conservador foi detectada nas questões discursivas do exame 

de 2007, pois “os estudantes, inclusive os concluintes, não apresentam indicações de 

possuírem claras concepções teóricas acerca da natureza das políticas públicas; e há 

uma tendencial identificação do Serviço Social com as atividades assistenciais” (Brasil, 

2007, p. 77). 

 

 

3. A IMAGEM SOCIAL DO SERVIÇO SOCIAL: CONSERVAÇÃO OU RUPTURA? 

 

 

Neste contexto, entre crepitações contemporâneas com desmesurados 

desafios e exigências para a formação profissional, a imagem social do Serviço Social 

para os estudantes ingressantes no curso trazem a marca histórica das bases 

fundantes da profissão. A imagem social encontra-se relacionada ao caráter de ajuda 



 

 

                  
subjacente à profissão na sua dimensão humanitária e de justiça social que 

potencializam a intervenção profissional (Raichelis, 2008).  

Os estudantes ao responderem sobre o que entendem por Serviço Social 

evidencia-se a preocupação com o atendimento a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social: 

  

“É serviço prestado à sociedade com análise dos seus problemas e 

métodos de intervenção”. 

 

“Estudo de diversos direitos/ajuda pessoas a obterem seus direitos’. 

 

“Para uma sociedade mais igualitária e com oportunidades para todos”. 

 

“Profissão ligada às questões da sociedade capitalista e pretende o 

combate a desigualdade” 

 

A descrição dos estudantes em relação ao entendimento que possuem 

sobre o Serviço Social situa-se na concepção de uma profissão como trabalho na 

garantia de direitos humanos e na efetivação de direitos sociais a partir do estudo da 

sociedade, das expressões da questão social e dos conhecimentos científicos e 

metodológicos da profissão, conforme explicitado nos extratos das falas. 

Estudos realizados (Barbosa et al, 2009; Ortiz, 2010; Mendes & Aguinsky, 

2010) evidenciam que a imagem dos estudantes ingressantes e concluintes de cursos 

de Serviço Social condiz com as “marcas de origem” da profissão em tensionamento 

com a autoimagem renovada, em um movimento histórico que acompanha e marca a 

identidade desta profissão. A imagem do Serviço Social vai se constituir nessa relação 

tensa entre traços tradicionais e renovados, o que é claro nas falas dos estudantes. 

Trata-se de uma herança histórica, somos herdeiros da origem da 

profissão no Brasil e esta encontra-se diretamente associada a ideia da ajuda, 

incorporando uma mística do “servir” da racionalização da filantropia e da organização 

da caridade (Iamamoto, 1994). Herança também carregada de entraves, exigencias e 

desafios quando marcados pela precarização dos direitos sociais, da seguridade 

social, do trabalho, tempos de regressão e despolitização dos processos sociais.  

Para Koike (2009, p. 215) a “astúcia da história, entre tensões constantes, 

cria e repõe desafios e formas de luta, resistências com novas possibilidades”. Com 

esta direção o serviço social brasileiro encontra-se em “um processo de construção de 



 

 

                  
uma imagem renovada, cujos traços convivem dialeticamente com outros tradicionais, 

que continuam latentes, ás vezes mais visíveis, outras nem tanto” (Ortiz, 2010, p. 19). 

O reconhecimento da relevância do curso transparece claramente nas 

falas, porém carregadas de controvérsias, desconhecimento e visão messiânica da 

profissão: 

 

“É um curso onde aprendemos a ser mais críticos com relação a 

sociedade”.  

     “O profissional deve saber um pouco de tudo, para saber encaminhar 

quando não for possível resolver as questões”. 

“Assistente Social como mediador com o Estado”. 

“Controle no modo de vida das pessoas”. 

Tais questões são ressaltadas por Ortiz (2010) no reconhecimento de que: 

As ambiguidades que historicamente atravessam a imagem social da 

profissão, bem como a autorrepresentação de seus agentes, tendem, a se cruzar 

mutuamente, cabendo a categoria profissional e suas entidades, reconhecerem tais 

particularidades e investirem maciçamente na defesa e fortalecimento do projeto 

profissional hegemônico” (Ortiz, 2010, p. 217). 

Além de reconhecer estas particularidades, é necessário ter clareza de que 

as relações sociais e as condições de realização deste trabalho encontram-se 

perpassadas por condicionantes, tensões e contradições sociais que se desvelam 

entre rupturas e conservadorismo. Ou seja, identifica-se uma tensão entre aspectos 

renovados e tradicionais na maneira dos entrevistados qualificarem o Serviço Social e 

seu profissional. Expressões da ressignificação do conceito de trabalho como ajuda ou 

voluntariado, que se articula às motivações e aspirações pela formação e 

fundamentação teórico-metodológica do trabalho dos Assistentes Sociais em uma 

perspectiva de efetivação de direitos.  

O serviço social brasileiro alcançou patamares de grande 

desenvolvimento, se institucionalizou e legitimou como profissão ao longo de sua 

trajetória, em meio a um conjunto de determinações sócio históricas que requisitaram 

o Assistente Social para atuar nas refrações de um modelo de desenvolvimento 

societário marcado pelas desigualdades sociais. A produção científica, a consolidação 

da pós-graduação, o código de ética profissional e as diretrizes curriculares, o projeto 

ético-político, as entidades que compõem a organização da profissão 

(CEFFS/ABEPSS) são alguns dos pontos relevantes a serem destacados nesta 

trajetória. A preocupação é afirmar a profissão e as “particularidades de sua 



 

 

                  
intervenção considerando as atuais expressões da questão social na 

contemporaneidade e os padrões de regulação das políticas sociais” (Yasbeck, 2009, 

p. 137). 

 

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Ao concluir esse artigo, decorrente dos resultados preliminares da 

pesquisa sobre a Imagem Social do Serviço Social, realizada no âmbito do curso de 

Serviço Social/UFRGS algumas considerações que perpassaram a sua construção. 

Os resultados da investigação confirmam a construção social e histórica que atravessa 

a identidade da profissão. Sob um prisma, encontra-se a incorporação de uma imagem 

profissional orientada por princípios e valores emancipatórios, referendados pelo 

Projeto Ético-Político do Serviço Social contemporâneo, e por outro uma imagem 

ainda amalgamada por uma perspectiva conservadora de benesse.  

Na tensão entre renovação e conservadorismo, forja-se a luta dialética 

pela consolidação de uma identidade profissional capaz de fazer frente aos desafios 

do mundo presente que segue desafiando a produção de significados sociais para o 

Serviço Social. Na tensão entre renovação e conservadorismo, forja-se a luta dialética 

pela consolidação de uma identidade profissional capaz de fazer frente aos desafios 

do mundo presente que segue desafiando a produção de significados sociais para o 

Serviço Social.   

Este torna-se também um desafio para a formação profissional, para que 

esta seja capaz de contribuir na construção de um profissional em um patamar de 

domínio teórico-crítico, fundamentado num posicionamento ético-político e com 

competências instrumentais para realizar sua intervenção profissional de forma a 

contribuir na construção de uma sociedade mais equânime para todos.  
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