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RESUMO 
 
Artigo analisa a importância da indissociabilidade entre ensino 
e pesquisa na formação profissional na educação superior. 
Estudo de natureza quali-quantitativo com uso de revisão 
bibliográfica, pesquisa documental e de campo em quatro 
faculdades privadas que ofertam o curso de Serviço Social na 
cidade de Fortaleza. Foram interlocutores doze sujeitos, sendo 
quatro coordenadores e oito discentes. Evidenciamos a 
presença de atividades e projetos que propiciam articulação 
entre ensino, pesquisa e extensão; necessidade de ampliação 
e sistematização destas; limites encontram respaldo na 
legislação educacional e nos desafios conjunturais das políticas 
da educação superior.  
 
Palavras-chave: Formação Profissional. Educação Superior. 
Políticas Públicas de Ensino. 
 
ABSTRACT 
 
Article Analyzes the presence and then importance of the 
indivisibility of teaching and research in the training of social 
workers in classroom teaching colleges in the city of Fortaleza. 
Qualitative and quantitative nature study with use of literature 
review, document and field research in four private colleges that 
offer the course in Social Service in the city of Fortaleza. Were 
interlocutors twelve subjects, four coordinators and eight 
students. We Demonstrated the presence of Activities and 
projects that Provide connection between teaching, research 
and extension; need to expand and systematization of These; 
limits are supported by educational Legislation and cyclical 
challenges of higher education policies. 
 
Keywords: Vocational Training. Higher Education. Public 
education policies. 
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1 IMPASSES E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

A conquista do acesso à educação como um direito social e instrumento de 

emancipação é marcado e dinamizado pelo processo histórico e luta social no contexto das 

contradições, tensões e desigualdades socioeconômicas inerentes a sociabilidade 

capitalista. LUCKESI (1994) conceitua a educação na sociedade, a partir de três 

perspectivas distintas: a educação como redentora que tem como finalidade manter a 

adaptação do indivíduo à sociedade, uma instância que corrige desvios do modelo social; a 

educação como reprodução, embora numa visão mais crítica, torna-se um instrumento de 

reprodução da ideologia dominante e a educação como meio de transformação da 

sociedade, considerada uma instância dialética afinada a um projeto conservador ou 

transformador. 

A educação por séculos foi um espaço de reprodução da ideologia dominante, 

acessada apenas por nobres, clero e famílias elitistas. Somente no século XX, se inicia 

percurso da educação como direito social corporificada por via políticas sociais públicas, 

absorve a tensa contradição, espaço de reprodução da lógica dominante, meios de 

transformação social e humana.  

Fávero (2006) sinaliza a criação das primeiras universidades brasileiras em 

1909, a Universidade de Manaus; em 1911, a de São Paulo; e em 1912 é instituída a do 

Paraná. Destacando em 1920 a instituição da Universidade do Rio de Janeiro como primeira 

universidade criada legalmente pelo governo federal.  

A primeira escola de Serviço Social no Brasil instituída em São Paulo, em 1936, 

conhecida como Pontifica Universidade Católica – PUC/SP. Em 1937 surge a Escola de 

Serviço Social, no Rio de Janeiro. A Abordagem sóciohistórica da formação no Serviço 

Social brasileiro inicia-se sob a influência européia com base no modelo franco-belga, 

direcionando a formação profissional de cunho pessoal e moral e o trabalho profissional 

acentuava a assistência e a orientação individual. Entre as décadas de 1940 e 1960 as 

demandas da realidade impõem mudanças na profissão e na formação profissional. Não 

bastam os padrões morais, fazia-se necessário o conhecimento sistematizado sobre a 

realidade social.  

A renovação do Serviço Social brasileiro a partir da década de1980, redefiniu 

rumos técnico-acadêmicos e políticos na constituição de um novo projeto profissional, 

expressando um amplo movimento da sociedade que se consolidou na Constituição de 

1988. (SILVA, 2002; IAMAMOTO, 2007; YAZBECK, 2009; apud SEVERIANO et al. , 2014). 
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A Constituição Federal de 1988, assim como as anteriores de (1934, 1946, 1967 

e 1969), deixam margem para o desenvolvimento e ampliação da relação público-privada, 

ao permitir e até incentivar a livre intervenção da iniciativa privada na política educacional. 

No cenário brasileiro contemporâneo é notória a expansão da parceria público-privado. 

 Pereira (2008), afirma que o “direito à educação transmuta-se como serviços”, e 

isso é expresso na crescente abertura de instituições e ampliação de vagas, sobretudo no 

ensino superior. A novidade maior tem sido a quantidade e a diversidade nas modalidades 

de oferta da educação; presencial, semi-presencial e à distância, por vezes, tais 

modalidades e a condução se confrontam com o direito à educação movida pelos princípios 

constitucionais da universalidade, gratuidade e de qualidade.  

Essa tendência de crescimento do ensino superior privado é intensificada nas 

décadas de 1990, seguida das primeiras décadas dos anos 2000, acentuando-se o 

processo de reformas e contrarreformas do ensino superior no Brasil. Contexto relativo aos 

governos Collor de Melo (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso- FHC (1995-2003). 

Nesses períodos torna-se evidente a incorporação de um modelo universitário produtivista e 

de aceleração de mercantilização do ensino. Mudanças favorecidas pelo contexto 

socioeconômico e político da mundialização do capital com a predominância financeira4 

aliado ao neoliberalismo5 provocando as contrarreformas no Estado, a reestruturação do 

sistema produtivo e as severas mudanças no mundo do trabalho (BEHRING, 2008). 

As últimas Reformas da Educação Superior ainda perpassando os governos 

FHC, movidas pela lógica neoliberal, trouxeram consigo grandes impactos, perdas e ganhos 

de direitos sociais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB/1996 é uma expressão 

desse momento histórico, quando foi demarcado o surgimento dos centros universitários e 

centros de educação tecnológica. Nesse sentido, a universidade deixa de ser a organização 

preferencial de promoção do ensino superior.  

O estímulo ao empresariamento da educação superior brasileira impulsionou a 

criação de novas unidades de ensino no âmbito privado, apesar da inegável importância de 

ampliação do acesso ao ensino superior. Trata-se de um fenômeno contemporâneo 

                                                           
4
 Chesnais (2005) afirma que o mundo contemporâneo apresenta uma configuração especifica do 

capitalismo, na qual o capital portador de juros está localizado no centro das relações econômicas e 
sociais. Utiliza o termo Mundialização do capital para designar o quadro político e institucional de um 
modo de funcionamento especifico do capitalismo, predominantemente financeiro e rentista, situado 
no quadro de prolongamento direto do estágio do imperialismo. 
 
5
 O neoliberalismo é a retomada da ideologia liberal sob o novo contexto da reestruturação produtiva 

e a mundialização. Propugna mais mercado livre e menos Estado social. Ideologia propagada desde 
os anos quarenta do século XX, tendo como principal precursor, o economista austríaco F. Hayerk. 
(BEHRING, 2008). 
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crescente, aprofundado nos governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) e Dilma 

Roussef (em exercício desde 2011) que trouxeram em seu reverso o questionado processo 

de transferência de recursos públicos para a iniciativa privada; por outro lado, os 

investimentos nas universidades públicas são considerados insuficientes para a necessária 

ampliação de vagas no ensino público superior. Não obstante a sua importância, o 

Programa Universidade para Todos - PROUNI6 e o Fundo de Financiamento Estudantil - 

FIES7, são mecanismos que, por um lado propiciou a ampliação do acesso da população 

brasileira ao ensino superior, mas, por outro, são instrumentos que propiciaram a tendência 

de empresariamento da educação superior brasileira, na medida em que estimulam a 

ampliação de vagas no setor privado de educação superior. 

Nesse contexto, apresentamos o questionamento que norteou o presente 

estudo: qual a presença e importância nas Instituições de Educação Superior – IES privadas 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) nº 9.394/96, afirma que a educação superior deve ter como finalidades 

“incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive” (Art.43, III); e em seu Art.45 estabelece 

que “a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou 

privadas, com vários graus de abrangência ou especialização”. O decreto nº 3.860/01, art. 8º 

estabeleceu que “as Universidades caracterizam-se pela oferta regular de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão”, atendendo ao que dispõe os arts. 52, 53 e 54 da LDB/96. 

As Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social, do Ministério da 

Educação - MEC orientam que a formação profissional deve viabilizar uma capacitação 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, com vistas à apreensão crítica dos 

processos sociais, numa perspectiva de totalidade com as fundamentais relações teoria e 

realidade e “dimensões investigativas e interpretativas, princípios centrais da formação 

profissional. Acentuam a “indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 

                                                           
6
 PROUNI - foi criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de 

bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais 
de formação específica, em instituições privadas de educação superior. As instituições que aderem 
ao programa recebem isenção de tributos.” (MEC, 2014). 
 
7
 FIES - O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da Educação destinado a 

financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. 
Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham 
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Em 2010 o FIES passou a 
funcionar em um novo formato. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou 
a ser o Agente Operador do Programa e os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a ser 
permitido ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano.” (MEC, 2014). 
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As citadas normativas legais da educação superior brasileira ressaltam a 

pesquisa como uma das dimensões centrais da formação profissional. Nesse contexto, cabe 

trazer à discussão o questionamento: como garantir qualidade sem a obrigatoriedade do 

ensino articulado à pesquisa e a extensão? Trazemos novamente ao foco o objeto de nossa 

investigação e alguns questionamentos: como vem acontecendo o processo formativo dos 

assistentes sociais nas faculdades privadas de Fortaleza? Existe alguma iniciativa e como 

se desenvolve a articulação entre o ensino, pesquisa e a extensão? A pesquisa bibliográfica 

revelou que há distinção nas normas e exigências para as universidades8 e faculdades 

quanto à obrigatoriedade do desenvolvimento da relação ensino-pesquisa e extensão. 

Destacamos um parecer da Câmara de Educação superior que assim orienta: 

 

A exigência de pesquisa acadêmica e a de produção científica restringe-se às 
universidades, para as quais a indissociabilidade entre ensino e pesquisa é 
determinada constitucionalmente e regulada pela LDB.   
A política do MEC admite que instituições que associam ensino e pesquisa 
constituem um segmento importante do sistema, mas não podem ser consideradas 
nem como modelo nem como paradigmas das demais instituições de ensino, as 
quais também são necessárias como ocorre nos países desenvolvidos e não devem 
ser avaliadas pelos mesmos critérios que se aplicam a universidade. É 
perfeitamente possível a existência de bons cursos de graduação, especialmente na 
área de formação profissional, que não desenvolvam pesquisa (a não ser como 
atividade prática dos alunos) e que não incluam no corpo docente elevado 
percentual de mestre e doutores. Instituições de ensino sejam elevadas a valorizar 
excessivamente a titulação, em detrimento mesmo da experiência didática e 
profissional do quadro docente. (PARECER CES - Câmara de Educação Superior Nº 
1.070/99). 

 

Segundo dados apresentados pelo MEC 9(2015), Fortaleza conta com treze (13) 

Instituições de Educação Superior - IES que ofertam o curso de Serviço Social, sendo: oito 

(08) na modalidade presencial, havendo uma primazia de Instituições de ensino na 

modalidade presencial privado em Serviço Social no total de  sete (07) e somente uma (01) 

Universidade Pública (Universidade Estadual do Ceará - UECE); e cinco (05) IES na 

modalidade a distância - EAD. Não por acaso, tudo isso provocou grandes impactos na 

formação e exercício profissional do Assistente Social, gerando um amplo debate nas 

representações de classe da categoria sobre a necessária qualidade da formação 

                                                           
8
 “As universidades se caracterizam pela indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. São instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, 
de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: I - 
produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais 
relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural quanto regional e nacional; II - um terço do 
corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; e III - um terço do 
corpo docente em regime de tempo integral.” (MEC, 2014). 

 
9
 Dados disponíveis em: http://emec.mec.gov.br/ 

http://emec.mec.gov.br/
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profissional em Serviço Social, sendo fundamental a defesa da universidade pública, gratuita 

e de qualidade.  

Desde os anos 1980 a defesa por uma formação profissional de qualidade vem 

sendo tema central nos debates do Serviço Social. Com a revisão curricular de 1982 e o 

Código de Ética de 1986, o projeto ético-político profissional avançou rumo à ruptura com o 

conservadorismo na profissão, aprofundando na década de 1990 com conquistas decisivas 

advindas com a Lei Nº8662/93, sancionada em 7 de junho de 1993, também conhecida 

como lei de regulamentação da profissão; nova reformulação do código de Ética em 1993;  

ressaltamos a importante aprovação das Diretrizes Curriculares em 1996 que em 1999 foi 

aperfeiçoada pela comissão de especialistas da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social – Abepss.  

Iamamoto (2011, p. 443) acentua que “a ênfase nas IES10 privadas empresariais 

tem recaído sobre a ampliação do ensino, em detrimento da pesquisa e da extensão.” Com 

a mesma preocupação Bourguignon (2013, p.49) destaca: 

 

 A relação do Serviço Social com a pesquisa surge em função de um processo 
histórico de amadurecimento intelectual e de ampliação das demandas sociais, o 
qual vai revelando uma profissão capaz de gestar conhecimento que lhe 
acrescentam subsídios teórico-metodológicos, coerentes com sua natureza e com 
as exigências societárias. Entretanto, é no contexto acadêmico que a pesquisa se 
revela como potencialidade para o Serviço Social, e é neste contexto que se 
enfrentam o desafio de construir articulações orgânicas, entre a produção de 
conhecimento e a prática profissional.  

 

Reconhecendo a fundamental importância da qualidade da formação para a 

fundamentação de um exercício profissional crítico e competente, diante das novas 

demandas e respostas de qualificação profissional e das novas configurações da questão 

social, a Abepss organizou e coordenou a elaboração da Nova Proposta de Diretrizes 

Gerais da Abepss/1996. Para a Abepss a formação profissional expressa uma concepção e 

“constitui-se de uma totalidade de conhecimento que estão expressos nos três núcleos11, 

contextualizados historicamente e manifestos em suas particularidades.” 

                                                           
10

 Instituições de educação Superior (IES) – são instituições, públicas ou privadas, que oferecem 
cursos de nível superior nos níveis de graduação (cursos superiores de tecnologia, bacharelados e 
licenciaturas), pós-graduação e extensão. (INEP, 2012) 
 
11

 Encontra-se na base das diretrizes curriculares para o curso de serviço social da Abepss a 
organização curricular a partir de três núcleos temáticos, que articulam um conjunto de 
conhecimentos e habilidades necessário à qualificação profissional dos assistentes sociais na 
atualidade. São eles: o núcleo dos fundamentos teórico-metodológicos da vida social; o núcleo de 
fundamentos da particularidade da formação sócio-histórica da sociedade brasileira e o núcleo de 
fundamentos do trabalho profissional. Os fundamentos desdobram-se em matérias e por sua vez em 
disciplinas nos currículos plenos dos cursos de serviço social das unidades de ensino. 
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Daí busca-se fazer do processo de formação profissional, um espaço por 

excelência do pensar crítico, da dúvida, da investigação e da busca de soluções. 

 
Ao se atribuir importância à ação investigativa, longe de se negar a importância da 
dimensão interventiva, pretende-se mostrar a íntima relação existente entre teoria e 
prática e a condição de centralidade que esses processos devem ocupar na 
formação e na vida profissional. (BOURGUIGNON, 2013, p.49). 

 
O exercício da articulação entre as dimensões investigativa e interventiva na 

formação profissional do Assistente Social está presente tanto nas Diretrizes Curriculares do 

MEC, quanto na proposta da Nova Diretrizes Curriculares da Abepss/96. O que se deixa a 

cargo de cada Instituição de Ensino Superior (IES) elaborar sua matriz curricular.  

 

Entrar no campo desse conhecimento requer que as IES, por intermédio dos cursos 
de Serviço Social, tenham claramente definidos os seus projetos pedagógicos, 
tomando por base suas Diretrizes Curriculares. Conteúdos que viabilizem não só a 
inserção dos egressos do curso ao mercado de trabalho, mas também uma 
formação teórico-metodológica, que assegure um agir-refletir crítico e uma 
intervenção que possa contribuir para a transformação social, cuja responsabilidade 
é de toda a sociedade e não somente do Serviço Social. (SETUBAL, 2013, p. 67). 

 

Considerando a importância para a formação profissional da “indissociabilidade 

do ensino, pesquisa e extensão”, a dinâmica acadêmica deve ter um lugar reservado para o 

desenvolvimento dessas articulações.  

 

 

2 RELAÇÃO ENTRE ENSINO E PESQUISA SOB O PONTO DE VISTA DOS 

COORDENADORES DE CURSOS E ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO 

 

A educação conceituada por Severino (2007, p. 23) como “o processo mediante 

o qual o conhecimento se produz, se reproduz, se conserva, se sistematiza, se organiza, se 

transmite e se universaliza; possui “tríplice finalidade: profissionalizar, iniciar à prática 

científica e formar a consciência político-social do estudante”. A profissionalização se dá 

pela transmissão do conhecimento necessário à habilitação e competências técnicas. A 

prática científica possibilita que esse conhecimento se construa e reconstrua no processo 

ensino-aprendizagem. A formação da consciência político-social do estudante se 

desenvolve na dinâmica da disseminação dos resultados da educação no seio da 

sociedade.  Para tanto,  o ensino, a pesquisa e a extensão devem ser indissociáveis entre 

si.  

Acrescenta Severino (2007) que a tradição cultural brasileira tem condicionado à 

Universidade como “lugar de ensino, entendido e, sobretudo praticado como transmissão de 
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conteúdos acumulador de produtos do conhecimento”, e essencialmente a educação 

superior não pode apenas limitar-se à transmissão de conteúdos, mas ela precisa ter na 

pesquisa o ponto básico de apoio e de sustentação de suas outras duas tarefas, o ensino e 

a extensão.  

Como já citado anteriormente, o ensino superior no Brasil vem sendo ministrado 

em Universidades, Centros Universitários e Faculdade, tanto de natureza pública, como 

privada. A LDB/96 ao caracterizar a Universidade como sendo obrigatoriamente o lugar que 

deve privilegiar a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, silencia e isenta as 

demais instituições da promoção da articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão. 

Além dessa lacuna deixada pela LDB/96, a falta de investimento e de ampliação 

de vagas na universidade pública, tem aberto cada vez mais o caminho para que as 

instituições privadas absorvam a demanda reprimida do ensino público. 

Trazendo essa discussão para a formação em Serviço Social, o fenômeno da 

expansão da parceria público-privada, tem sido um dos temas centrais no seio da categoria. 

Frisamos que o ensino, a pesquisa e a extensão sustentam-se entre si e é necessário um 

esforço que supere a cultura que divide esse tripé.  

Para Bourguignon (2008), a pesquisa, a atitude investigativa deve ter seu ponto 

de partida na graduação, estendendo-se ao longo do processo de inserção do profissional 

na realidade.Assim, urge superar a cultura que dicotomiza o ensino e a pesquisa. 

Destacamos, então, as percepções de nossos interlocutores acerca da 

importância da pesquisa para a formação profissional do assistente social, limites e 

possibilidades de sua materialização nas instituições pesquisadas. 

Na visão dos coordenadores dos cursos, a pesquisa configura-se como uma 

exigência para o perfil profissional; construtora de novas possibilidades. 

 

O assistente social deve ser um pesquisador por excelência. O José Paulo Neto vai 
dizer que nem todos os assistentes sociais podem não ser grandes teóricos, mas 
todos os assistentes sociais devem ser pesquisadores. Por que? Porque a gente 
trabalha com a realidade social. A realidade social é dinâmica, ela é contraditória. 
(Coordenação – Faculdade A) 
 
A gente tem que pensar o ensino como um construtor de novas possibilidades. E 
esse movimento da construção se dá numa dimensão de pesquisa, de investigação, 
de reflexão crítica. Ele vai possibilitar uma formação de sujeitos que possam ter esse 
viés de atuação. O assistente social quando ele vai para a atuação nos diversos 
espaços sócio-ocupacionais, ele precisa necessariamente ter esse olhar 
investigativo. (Coordenação – Faculdade B) 

 

Para os discentes, a pesquisa pode: potencializar o exercício profissional, 

aprimorar o processo de ensino e construir conhecimento: 
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A pesquisa qualifica o exercício profissional. A partir do momento que pesquisamos 
essa realidade, podemos intervir naquela realidade, contribuindo pra que haja 
realmente uma modificação. (Discente 2 – Faculdade A) 
 
Você não consegue desvelar a realidade se você não pesquisa e não estuda. A 
pesquisa é uma das grandes alavancas do ensino e do conhecimento. (Discente 1 – 
Faculdade B). 
 
Considero que se não tiver a pesquisa, não tem conhecimento. A gente só obtém o 
conhecimento, se a gente pesquisar. A pesquisa é fundamental na formação do 
profissional. (Discente 2 – Faculdade C) 

 

Interpretamos que na percepção dos coordenadores e discentes a pesquisa é de 

fundamental importância para a formação e o exercício profissional do assistente social, ao 

possibilitar que o conhecimento seja construído e reconstruído, abrindo caminhos para 

desvelar a realidade, condição central na formação profissional. A graduação é um 

importante ponto de partida, sendo necessário que o processo de ensino-aprendizagem seja 

alimentado por atividades e/ou projetos que proporcionem o exercício da pesquisa.  

O questionamento inicial desse estudo evidencia a importância da questão: 

como ter acesso e garantia ao ensino com pesquisa nas IES Privado, se a própria política 

educacional não regulamenta que essas instituições também invistam no ensino com 

pesquisa?  

Identificamos que o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, está proposto nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI das instituições que investigamos. Procuramos verificar 

como vem se materializando esse princípio na formação profissional dos assistentes sociais 

na cidade de Fortaleza e indagamos aos interlocutores: Quais projetos/atividades 

institucionais propiciam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão? E como essa 

dimensão é direcionada pela instituição? 

No quadro abaixo elencamos as principais correlações que justificam para os 

interlocutores a articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão: 

 

Quadro 1 – Atividades institucionais que articulam ensino, pesquisa e extensão. 

Atividades FACULDADE 
A 

FACULDADE 
B 

FACULDADE 
C 

FACULDADE 
D 

Disciplinas curriculares: estágio, 
pesquisa, e trabalho de conclusão de 
curso (TCC). 

SIM SIM SIM SIM 

Atividade de visitas institucionais SIM SIM NÃO 
INFORMADO 

NÃO 

Semana acadêmica com produção 
científica. 

SIM SIM SIM SIM 

Ajuda de custo aos discentes e docentes 
para participação em eventos científicos 
e da categoria. 

SIM SIM SIM NÃO 

Iniciação científica / Núcleo de Pesquisa NÃO SIM NÃO SIM 
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Núcleo de extensão SIM NÃO SIM SIM 

Monitoria SIM SIM NÃO SIM 

Fonte: Autor, 2014. 

 

Identificamos que o fluxo curricular das Faculdades A, B, C e D, contempla 

algumas disciplinas que proporcionam a articulação entre as dimensões investigativa e 

interventiva, entre elas: O estágio supervisionado, pesquisa em Serviço Social e Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC.  

 

O assistente social ele é um profissional conhecido pela intervenção, Então nós 
temos aqui várias disciplinas, a gente começa pela disciplina de metodologia, e 
temos Pesquisa I, Pesquisa II, TCC I, TCC II. Consideramos que a pesquisa é uma 
dimensão imprescindível para a formação profissional. (Coordenação – Faculdade 
D) 

 

Para Bourguignon (2008, p. 132), através da inserção do discente no campo de 

estágio, “ele tem a oportunidade de vivenciar a complexidade das expressões da questão 

social. Espaço fértil que desenvolve a capacidade criativa e a atitude investigativa”. Por sua 

vez, a disciplina de Pesquisa em Serviço Social deve apresentar a intervenção como 

dimensão constitutiva do trabalho do assistente social e como subsídio para a produção do 

conhecimento sobre os processos sociais e reconstrução do objeto da ação profissional. 

Quanto ao TCC, vem sendo uma exigência curricular para obtenção de diploma no curso de 

graduação, entendido como um momento de síntese e expressão da totalidade da 

formação. Outra atividade identificada durante a pesquisa foi a observação com visitas 

institucionais. Na Faculdade A, as visitas são realizadas e posteriormente sistematizadas em 

relatórios e apresentadas ao conjunto de disciplinas do semestre. Na Faculdade B, as visitas 

são realizadas nas disciplinas intituladas de práticas interdisciplinares. 

As diretrizes curriculares da Abepss/96 recomenda a postura investigativa, sem 

restringi-la a algumas disciplinas específicas e a poucos alunos inseridos. A pesquisa deve 

perpassar a organização curricular na formação profissional. Identificamos que todas as 

instituições promovem anualmente a semana acadêmica que representa um importante 

espaço de incentivo à produção de artigos científicos. Nas Faculdades A, B e C, há 

programa orçamentário para ajuda de custo aos discentes e docentes para participação de 

apresentação de artigos científicos e eventos da categoria.  

Quanto aos projetos de iniciação científica e monitoria, a Faculdade A, não tem 

núcleo de pesquisa, embora tenha pontuado como prioridade para os próximos semestres. 

Reconheceu que a Monitoria está incipiente. Informou que geralmente abrem duas vagas de 

monitoria por semestre, sendo uma pela manhã e uma a noite; não há remuneração para o 
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corpo discente, entretanto é reconhecido como atividade complementar e desenvolve a 

relação ensino com pesquisa e sobretudo,  promove aprofundamento teórico.   

A Faculdade B, promove anualmente a seleção para o programa de monitoria e 

iniciação científica. Em 2014, foram disponibilizadas para o curso de Serviço Social duas 

(02) vagas para monitoria e duas (02) para iniciação científica. O programa oferta bolsa de 

25% no valor da mensalidade do curso. Assim relatou um discente da Faculdade B “A gente 

realiza os estudos, faz pesquisas bibliográficas, documentais, hemerográficas, faz artigos, 

divulga. Eu acho super interessante e acho que deveria ser ampliado, porque são poucas 

vagas”. (Discente 2 – Faculdade B) 

A Faculdade D, tem programa de pesquisa e monitoria. As bolsas são por meio 

de desconto no valor da mensalidade. “Temos monitoria pra algumas disciplinas que são 

específicas do curso: introdução ao serviço social e Fundamentos I”. (Coordenação – 

Faculdade D) 

Quanto às atividades de extensão são consideradas importantes e estão 

presentes nas falas dos entrevistados que afirmam o desenvolvimento nas faculdades A, C 

e D. Na percepção dos discentes, a pesquisa tem se materializado em parte: 

 

Esse é um dos grandes déficits da nossa faculdade, infelizmente, é um dos grandes 
déficits. A instituição da importância ao ensino. A pesquisa eu acho que tem que 
melhorar bastante. (Discente 1 – Faculdade A) 
 
A instituição investe na questão da pesquisa. Não como deveria, mas investe, pelo 
menos incentiva um pouco os alunos a entrar nesse viés da pesquisa, na questão do 
conhecimento. (Discente 1 – faculdade B) 
 
A gente enquanto movimento estudantil, pauta isso, a quentão da pesquisa e 
conquistamos em determinado período, durante um ano o laboratório de pesquisa 
em Serviço Social, porém foi provisório, ou seja, a visão da instituição sobre essa 
perspectiva, ela é nada mais, nada menos que passageira, não tem um olhar 
privilegiado para a pesquisa. (Discente 1 – Faculdade C) 
 
Eu acho que ela valoriza, porque também faz parte do currículo da gente ter isso 
como uma das exigências. Mas ainda não atingiu um nível bem desejado. Poderia 
ter um maior incentivo (Discente 2 – Faculdade D) 

 

Podemos concluir que de modo geral, as instituições pesquisadas, em passos 

lentos, caminham em direção a proporcionarem aos seus formandos a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS: INSTIGANDO NOVOS ESTUDOS 

 

É perceptível na visão dos nossos interlocutores discentes, que apesar das 

atividades desenvolvidas nas instituições, se coloca a necessidade de investimento na 



 
 

12 
 

                  

ampliação dos projetos, que por sua vez caminham em passos lentos. Cabe salientar que se 

a Universidade que tem financiamento de agências de fomento, enfrentam desafios e crises, 

quiçá quão é o desafio posto para as coordenações e movimento estudantil das IES 

privadas. Aos mesmos cabem solicitar e obterem apoio institucional e financeiro junto aos 

gestores\proprietários das referidas IES que, sem normativa legal, ficam dependendo do 

compromisso e visão de que estes tenham consciência de abrirem mão de um pouco dos 

seus lucros para investirem na ampliação dos projetos de pesquisa e extensão como 

importante condição para alcance da qualidade do ensino. Enquanto existirem as lacunas 

que desobrigam as instituições privadas de oferecerem o ensino, a pesquisa e extensão, 

enfrentaremos dilemas, pois, desenvolver pesquisa e extensão necessita de investimento e 

estimulo dos sujeitos envolvidos para tais práticas. 

A particularidade da pesquisa no Serviço Social está expressa na Diretriz 

Nacional do MEC e na Abepss, apontando assim a necessidade do MEC averiguar e 

estimular a importância dessa prática na abertura e reconhecimento das ofertas de Curso de 

Serviço Social nas IES privadas, condição para aprofundar iniciativas e práticas da 

articulação do ensino, pesquisa e extensão nos fluxos curriculares.  

A defesa pelo ensino público, gratuito e de qualidade tem sido e deve continuar 

sendo a bandeira de luta, outrossim, reconhecemos que as IES privadas ao exercerem com 

qualidade a formação profissional oferecem importantes oportunidades de acesso da classe 

trabalhadora ao ensino superior. 
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