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RESUMO 
 
Este artigo constitui parte do resultado final da pesquisa A 
formação profissional do Assistente Social da UFPA sob as 
novas Diretrizes Curriculares: tendências teórico-metodológicas 
expressas em Trabalhos de Conclusão de Curso no período de 
2010-2012, que buscou identificar os impactos das novas 
Diretrizes Curriculares (2002), no âmbito da produção destes 
trabalhos, através da utilização de pesquisa bibliográfica por 
amostragem qualitativa. Dentre as conclusões principais 
destacamos: a ausência de método e estabelecimento da 
relação entre fenômeno estudado e a “questão social” na maior 
parte destes trabalhos; distorções a respeito do âmbito da 
teoria, dificuldades de realizar analises críticas e abrangentes. 
 
Palavras-chave: Diretrizes Curriculares de Serviço Social. 
Projeto Pedagógico UFPA. Tendências teórico-metodologicas. 
 
ABSTRACT 
 
This article is part of final result of the research Vocational 
training Social UFPA Assistant under the new Curriculum 
Guidelines: theoretical and methodological trends expressed in 
Course Completion Works in the period of 2010-2012, which 
sought to identify the impacts of the new Curriculum Guidelines 
(2002), concerning the production of this work, through the use 
of literature for qualitative sampling. Among the key findings 
include: the absence of method and establish the relationship 
between the studied phenomenon and the “social question” in 
most of these works; distortion of the scope of the theory, 
difficulties to perform critical analysis and comprehensive. 
 
Keywords: Curriculum Guidelines. Pedagogical Project        
UFPA. Theoretical and methodological trends. 
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1 INTRODUÇÃO 

      O presente artigo apresenta parte dos resultados finais da pesquisa intitulada A 

formação profissional do Assistente Social da UFPA sob as novas Diretrizes Curriculares: 

tendências teórico-metodológicas expressas em TCC’s no período de 2010-2012 que está 

vinculada à pesquisa Serviço Social e Seguridade Social: perfil teórico-metodologico dos 

assistentes sociais em Belém que compõe as atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Serviço Social,Política Social e Formação Profissional (GEPSS) articulado ao Programa 

de Pós-graduação em Serviço Social- Mestrado em Serviço Social da Universidade Federal 

do Pará. 

     A formação profissional sob a égide das novas Diretrizes Curriculares e seus 

impactos sobre a prática profissional é um assunto pouco discutido dentro do Serviço Social. 

Essa foi uma das motivações da realização desta pesquisa. Acrescenta-se a isso a 

realização da pesquisa “Serviço Social e Seguridade Social: Perfil Teórico-Metodológico da 

intervenção profissional dos Assistentes Sociais em Belém (Pa)” que nos possibilitou 

aproximação com o objeto de estudo desta pesquisa e motivou-nos a investigar a formação 

profissional dos Assistentes Sociais formados na UFPA e as tendências teórico-

metodológicas expressas em seus TCC‟s, que se configura como um produto da expressão 

teórica acumulada pelo aluno durante a graduação. 

      Desta forma, percebemos a relevância de tal pesquisa que pretende aprofundar o 

conhecimento referente à relação dialética entre formação e prática profissional através da 

discussão a respeito das novas Diretrizes Curriculares (2002) que significam um grande 

avanço no âmbito da formação, pois expressam uma tendência em direção ao pensamento 

crítico. Além disso, os resultados desta pesquisa apontarão se a construção dos TCC‟ s está 

correspondendo à proposta apresentada pelo Projeto Pedagógico do curso, quais são os 

pontos de divergência e convergência entre eles, se estes trabalhos estão em sintonia com 

as perspectivas apontadas pelas Diretrizes Curriculares. 

                Quando esta pesquisa for concluída contribuirá para a produção teórica 

acadêmica no sentido de responder às indagações concernentes à formação profissional 

oferecida pela Universidade Federal do Pará com base nas novas Diretrizes Curriculares e 

Projeto Político Pedagógico do curso. Este artigo desenvolve-se da seguinte forma: primeiro 

abordaremos brevemente sobre as Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico da UFPA 

e em seguida apresentaremos alguns dos resultados parciais da pesquisa, as analises 

preliminares e as considerações finais. 
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2 DIRETRIZES CURRICULARES DE SERVIÇO SOCIAL E PROJETO PEDAGOGICO DO 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL UFPA 

       

                  Pensar a formação profissional de forma dialética exige primeiramente 

reconhecer que esta realidade é atravessada por múltiplas determinações como a Política 

Educacional vigente no país, a configuração do mercado de trabalho, as transformações na 

economia, a relação entre a profissão e as Políticas Sociais. O período em que vivemos 

segundo Chauí (2001), é marcado pela Reforma do estado que retira a educação de uma 

perspectiva de direitos e a transforma em serviço. Ela diz que a “heteronomia” da 

universidade é nitidamente percebida através do aumento das horas-aula, a diminuição do 

tempo para a conclusão de mestrados e doutorados, a avaliação pela quantidade de 

publicações, colóquios, congressos, etc. 

      De acordo com Yasbek (2009) vivemos em um contexto marcado pela 

insegurança e vulnerabilidade no mundo do trabalho e, consequentemente, na condição de 

vida dos trabalhadores. As Políticas Sociais por sua vez, apresentam evidentes inspirações 

neoliberais, assumindo um caráter compensatório e seletivo. 

       Nos últimos 30 anos os processos sociais, políticos e econômicos favoreceram o 

amadurecimento do Serviço Social no Brasil e culminaram em diversas conquistas para a 

categoria como a aprovação de um novo código de ética profissional (1993) orientado por 

uma perspectiva crítica e transversalizado pelos Direitos Humanos, a construção e 

fortalecimento de um Projeto Ético-Político para a profissão e o processo de revisão do 

currículo mínimo (1982) que resultou na aprovação pelo MEC em 2002, das novas Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Serviço Social. 

       As novas Diretrizes expressam uma hegemonia da profissão em direção ao 

pensamento social critico através da compreensão de que o Serviço Social é uma profissão 

interventiva que atua no âmbito da questão social a partir do desenvolvimento do 

capitalismo monopolista e desenvolve seu trabalho em uma conjuntura caracterizada pelas 

particularidades do processo de Reestruturação Produtiva, Reformas do estado, 

reorganização da classe trabalhadora (ABEPSS, 1996). 

       As Diretrizes (1996) enxergam a questão social como fundamento da existência 

do Serviço Social sendo este mediado por um conjunto de processos históricos e teorico-

metodologicos. De acordo com a proposta das Diretrizes o processo de trabalho do Serviço 

Social é determinado pelas configurações estruturais e conjunturais da questão social e 

pelas diversas formas de seu enfrentamento. 
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     As Diretrizes possuem princípios norteadores que estabelecem: a flexibilidade de 

organização dos currículos plenos, o rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da 

realidade social e do Serviço Social, a adoção de uma teoria social crítica, a superação da 

fragmentação de conteúdos na organização curricular, o estabelecimento das dimensões 

investigativa e interventiva como princípios formativos e condição central da formação 

profissional, e da relação teoria e realidade, padrões de desempenho e qualidade idênticos 

para cursos diurnos e noturnos, caráter interdisciplinar nas várias dimensões do projeto de 

formação profissional, indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão, 

exercício do pluralismo como elemento próprio da natureza da vida acadêmica e 

profissional, ética como princípio formativo perpassando a formação curricular, 

indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e profissional. (ABESS, 1996, p.5) 

      O currículo se baseia em três núcleos de fundamentação indissociáveis: Núcleo 

de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, Núcleo de fundamentos da 

particularidade da formação socio-histórica da sociedade brasileira e Núcleo de 

fundamentos do trabalho profissional. 

      O Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social foi pensado para 

discutir a essência do ser social e sua relação com a profissão em sua particularidade. O 

eixo busca constituir o trabalho como eixo central da vida social, o desenvolvimento de 

sociabilidade, consciência, universalidade, práxis e a capacidade de criar valores e 

liberdade. 

      O Núcleo de Fundamentos da Formação socio-histórica da sociedade brasileira 

proporciona o  conhecimento da constituição econômica, política, social e cultural brasileira 

bem como suas particularidades locais bem como o movimento de desenvolvimento do 

capitalismo no país, suas contradições, impactos econômicos, sociais e políticos que a 

norteiam.  

      O Núcleo de fundamentos do trabalho profissional considera a profissionalização 

do Serviço Social como uma especificidade do trabalho, sua prática como uma 

concretização do processo de trabalho e esse processo tem como objetivo as múltiplas 

expressões da questão social.  

      A implantação das novas Diretrizes Curriculares possibilitou às escolas de 

Serviço Social a construção dos seus novos Projetos Pedagógicos que possuem uma 

orientação consoante com o Projeto Ético-Politico da profissão. O Projeto Pedagógico da 

UFPA (2010) compromete-se com a formação de profissionais aptos a responder as velhas 

e novas demandas advindas das várias expressões da questão social que precisam 

desenvolver uma visão abrangente, multidisciplinar e crítica dos problemas sociais, possuir 

rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço Social. 
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      O TCC ( Trabalho de Conclusão de Curso) se configura como uma atividade de 

carga horária de sessenta horas que corresponde à construção de uma monografia 

individual ou no máximo em dupla que deve tratar de temas atuais ou relevantes que 

possibilite respostas às demandas levantadas no processo de enfrentamento a questão 

social ( Projeto Pedagógico de Serviço Social UFPA 2010). 

      E vai ser justamente nesta relação entre Diretrizes Curriculares e Projeto 

Pedagógico da UFPA que a referida pesquisa irá se desenvolver se propondo a responder 

questões como: A construção de TCCs na Faculdade de Serviço Social da UFPA 

corresponde às concepções presentes no Projeto Político Pedagógico da faculdade? Há 

coerência teórico-metodologica na formação profissional baseada nas novas Diretrizes 

Curriculares. 

 

3 OS TCC’ s PRODUZIDOS NA UFPA ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A PROPOSTA 

TRAZIDA PELAS DIRETRIZES CURRICULARES DE SERVIÇO SOCIAL? 

 

      Antes de começarmos a discorrer sobre os resultados desta pesquisa julgamos 

necessário fazer uma breve caracterização do material por nós estudado. Consultamos 14 

(quatorze) TCC‟ s (Trabalhos de Conclusão de Curso) das áreas de Saúde, Educação, 

Assistência Social, Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos, Envelhecimento e 

Segurança Pública produzidos pelos concluintes do curso de Serviço Social da Universidade 

Federal do Pará entre os anos de 2010 a 20122. Todos os autores são do sexo feminino e 

grande parte destes trabalhos foram realizados em duplas. 

      A pesquisa adota em sua investigação o método crítico dialético de Marx 

utilizando a pesquisa bibliográfica por amostragem da produção de TCC‟s no período de 

2010-2012. Este método na visão de Pontes: 

[...] propõe a „máxima fidelidade na reprodução ideal do objeto de análise 
(Lowy,1987)‟ mantém inalterada sua validade teórico-prática, na medida em que 
este processo de „máxima fidelidade‟ significa a própria auto-verificação de suas 
categorias em face do movimento do real (PONTES,2010,p.30). 

      As Diretrizes Curriculares dos cursos de Serviço Social (1996) e o Projeto 

Pedagógico do curso de Serviço Social da UFPA (2010) propõe como princípios 

fundamentais para a profissão o rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade 

                                                           
2
 No decorrer da pesquisa optamos por preservar a identidade dos autores dos trabalhos estudados. 

Desta forma, vamos identifica-los através de denominações numéricas e por eixo temático da 
seguinte forma: Graduando 1 /Segurança Pública, Graduandos 2/Envelhecimento, Graduando 
3/Saúde, Graduandos 4/Direitos Humanos, Graduandos 5/Desenvolvimento Urbano, Graduandos 
6/Educação, Graduando 7/Direitos Humanos, Graduandos 8/ Envelhecimento, Graduandos 
9/Desenvolvimento Urbano, Graduando 10/Saúde, Graduandos 11/Segurança Pública, Graduandos 
12/Educação, Graduandos 13/Assistência Social,Graduandos 14/Assistência Social. 
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social e do Serviço Social assim como a habilidade na construção de estratégias 

metodológicas. Estes aspectos não são evidenciados em todos os trabalhos de conclusão 

de curso estudados por esta pesquisa 

      Dentre os 14 (quatorze) TCC‟ s analisados apenas 03 (três) se propuseram a 

utilizar um método de compreensão da realidade em seu trabalho. Conforme evidencia os 

trechos dos trabalhos: “Para dar conta desta construção teórica, adotamos o método 

histórico-dialético, pois o mesmo permite proceder a pesquisa a partir de uma visão crítica 

do processo de constituição da realidade social, econômica e política” (Graduandos 

5/Desenvolvimento Urbano). “Orientado pelo método dialético, tal estudo fundamentou-se 

em uma pesquisa de campo qualitativa” (Graduandos 2/Envelhecimento). Dentre os três 

trabalhos apenas um deles traz uma abordagem de explicação e caracterização do método: 

A pesquisa teve como método de abordagem: o dialético, o que permitiu uma visão 
ampla da realidade. Para Santana (2002) esse método de investigação se valida no 
campo teórico até os dias, permitindo, assim, a compreensão da vida social 
enquanto um fenômeno relevante, além do que tal método proporciona ferramentas 
teórico-metodológicas significativas para uma investigação sobre as possibilidades 
de transformação da sociedade [...] exigindo assim, uma analise crítica da sociedade 
capitalista sobre as contradições existentes nas relações sociais que permitem tais 
violações (Graduando 7/Direitos Humanos). 
A pesquisa nesses dois institutos tem como finalidade, saber como estas unidades   
acadêmicas e suas respectivas sub-unidades estão lidando com a temática de 
Direitos Humanos,uma vez que estes direitos são um dos princípios básicos do 
Regimento Geral da UFPA,nosso referencial teórico (grifos nossos) (Graduandos 
4/Direitos Humanos). 
Este período em que estive inserida nas atividades realizadas pelo Serviço Social do 
Hospital foi muito enriquecedor para a minha formação, pois pude por em prática a 
teoria aplicada na academia e estar vivenciando a realidade (grifos nossos) 
(Graduando 10/Saúde) 

      Estas confusões apresentadas acima e referentes ao âmbito da Teoria segundo 

a percepção dos graduandos precisam ser superadas pelo curso de Serviço Social para que 

os profissionais saiam da Academia possuindo certa clareza entre as diferenças existentes 

entre teorias, legislação, prática, etc., pois caso isso não aconteça a dimensão teórico-

metodológica, tão prezada pelas Diretrizes Curriculares e pelo Projeto Pedagógico do curso, 

ficará comprometida. 

       Em outro trabalho percebemos que a autora ao se remeter à atuação do Serviço 

Social no âmbito da saúde utiliza a cartilha “Parâmetros para Atuação de Assistentes 

Sociais na Saúde” produzida pelo CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) em 2009: 

Os Assistentes Sociais na saúde atuam em quatro grandes eixos: atendimento direto 
aos usuários; mobilização, participação e controle social; investigação, planejamento 
e gestão; assessoria, qualificação e formação profissional (PARÂMETROS PARA 
ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL, 2010.p.36)” (Graduando 10/Saúde) 

       Esse aspecto merece atenção, pois nos mostra a ausência de referencial teórico-

metodologico que é um dos pressupostos trazidos tanto pelas Diretrizes Curriculares quanto 

pelo Projeto Pedagógico da UFPA. Não queremos com isso desconsiderar as contribuições 

trazidas pelas cartilhas do CFESS, mas enfatizar a importância da Teoria para o Serviço 
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Social, porém, deve-se lembrar de que a teoria se instala em um processo resultante de 

abstrações críticas, de aproximações sucessivas e de negação de determinada realidade, 

cartilhas e outros documentos podem servir de embasamento, porém nunca o 

embasamento principal. 

       O Projeto Pedagógico do curso de Serviço Social da UFPA (2010) estabelece 

que os processos que desencadeiam a „questão social‟ devem ser enxergados como base 

direcionadora dos currículos de Serviço Social. As Diretrizes Curriculares afirmam que o 

Serviço Social é uma profissão interventiva que atua no âmbito da questão social a partir do 

desenvolvimento do capitalismo monopolista. Compreendemos assim que qualquer trabalho 

acadêmico dentro do Serviço Social precisa estabelecer uma relação entre o fenômeno 

estudado e a “questão social” 3 

      Infelizmente só encontramos em 01 (um) TCC o estabelecimento de relação 

entre fenômeno estudado e as expressões da “questão Social”:  

A luta pela educação constitui-se em uma das expressões da questão social 
exatamente por encerrar um processo de politização em torno do reconhecimento e 
do atendimento de certas necessidades que deixaram de pertencer exclusivamente 
à esfera da produção privada e ingressarem nas agendas da esfera pública 
(ALMEIDA, 2005, p. 9-10) (Graduanda 12/Educação). 

      Esse fato merece nossa atenção porque mostra que neste aspecto não estamos 

em consonância com a proposta das Diretrizes e de nosso Projeto Pedagógico. Se a 

“questão social” possui centralidade em nossa formação profissional ela precisa ser 

enxergada nos trabalhos de conclusão de curso (TCC ‟s). Ao olhar para um fenômeno da 

realidade o profissional, o estudante de Serviço Social deve buscar as relações existentes 

entre ele e a “questão social”. 

      O Projeto Pedagógico da UFPA (2010) estabelece que os profissionais a serem 

formados devem possuir uma visão abrangente,multidisciplinar e crítica dos problemas 

sociais bem como capacidade para desenvolver um rigoroso trato teórico,histórico e 

metodológico da realidade social e do Serviço Social assim como habilidade na construção 

de ferramentas metodológicas,capacidade propositiva e teórico-metodologica. 

      Percebemos em outros trabalhos que muitos autores, no momento de fazer as 

discussões teóricas, apresentam uma série de determinações sociais, políticas, econômicas, 

culturais, etc., mas quando fazem as analises dos dados da pesquisa acabam não levando 

                                                           
3
A “questão social” é compreendida por nós a partir da visão de Iamamoto(2000) que afirma que a 

mesma corresponde ao conjunto das expressões das desigualdades sociais nascidas na sociedade 

capitalista madura que não podem ser pensadas fora do âmbito de intervenção do estado. De acordo 

com ela esse fenômeno tem origem na contradição existente entre o caráter coletivo da produção e a 

apropriação privada do trabalho e de seus produtos. Está intrinsecamente vinculada ao surgimento do 

trabalhador livre que depende da venda de sua força de trabalho para satisfazer suas necessidades 

vitais. 
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em consideração essas perspectivas e se atém a apenas uma ou duas determinações do 

fenômeno. Isso foi percebido em 02 (dois) trabalhos analisados. Conforme apresenta esses 

trechos: 

[...] o capitalismo supõe, como condição de seu funcionamento, a representação 
ideológica da sociedade como um conjunto de indivíduos separados e livres 
(TRINDADE, 2011, P.84) (Graduandos 4/Direitos Humanos, Referencial teórico). 
 
Para Castels (1999, p.49) a globalização é um processo orientado para a 
transformação da economia, da cultura e da sociedade, que torna instantâneo, no 
conjunto do planeta, os fluxos de comunicação, de tecnologias e de capital. Ou seja, 
a efetivação de uma maior proteção dos direitos humanos está ligada ao 
desenvolvimento global (Graduandos 4/Direitos Humanos, Referencial teórico). 
 
A coleta de dados realizada no ITEc,assim como a analise das normas pedagógicas 
das subunidades do mesmo,revelaram que a temática direitos humanos não tem um 
tratamento específico nas disciplinas dos cursos ofertados pelo instituto 
(Graduandos 4/Direitos Humanos, Conclusões). 
 
Nesta análise pensar a profissão é entender o processo de relações sociais, a partir 
de sua totalidade, como pondera IAMAMOTO (2009), o modo de viver e de trabalhar 
de forma socialmente determinada,dos indivíduos em sociedade (...) expressando-se 
tanto no trabalho, na família,no lazer,na escola, no poder,etc (Graduandos 
11/Segurança Pública, Referencial teórico). 
 
Através dos referidos questionários apuramos que a maior parte das entrevistadas 
(Assistentes Sociais) tem um conhecimento extremamente superficial sobre o 
assunto adquirido em telejornais e outros meios de comunicação. (Graduandos 
11/Segurança Pública, Conclusões). 

      Percebemos que apesar das autoras pensarem os fenômenos sob um aspecto 

mais amplo referindo-se ao sistema capitalista, à globalização, ao Estado, no caso dos 

Direitos Humanos, nas relações sociais, do trabalho, da totalidade, o modo de viver, etc., no 

momento de suas análises e proposições elas não conseguem enxergar qual a relação 

existente entre os resultados por elas descobertos e os aspectos anteriormente apontados.  

      Isso é discutido por Santos (2012) que aponta uma falha dos Assistentes Sociais 

quando estes apenas se debruçam a procurar a essência dos fenômenos da realidade 

social sem se preocuparem em fazer as devidas mediações entre estes e as demandas que 

chegam ao Serviço Social. Ela ressalta ainda que o equívoco está no fato de que a 

categoria ao encontrar o Universal não faz o “caminho de volta”,ou seja,o retorno ao 

Singular. 

     Ou seja, as autoras fazem uma analise mais totalizante, mais universal, mas ao 

se depararem com os dados empíricos não conseguem relaciona-los aquela discussão que 

foi realizada por elas anteriormente. Elas reduzem sua análise àquilo que lhes é 

imediatamente apresentado. 

      A seguir apresentamos um quadro comparativo de algumas categorias presentes 

nos TCC‟s apresentados neste trabalho. Ele apresenta as mesmas categorias apresentadas 

acima, mas de forma sintetizada. Infelizmente não cabe neste artigo a totalidade de nossa 
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pesquisa por esta razão optamos abordar alguns aspectos identificados no decorrer da 

mesma: 
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Quadro 1 – Percepções sobre método, relação fenômeno e “questão social” e teoria presentes nas produções: 

TCC’S 
 

EIXOS PERCEPÇÕES SOBRE MÉTODO RELAÇÃO ENTRE FENÔMENO ESTUDADO E 
“QUESTÃO SOCIAL” 

PERCEPÇÕES SOBRE TEORIA 

  T2 Envelheciment
o 

“(...) através de pesquisa guiada pelo método 
dialético” (Resumo) 

Não estabelece relação. “ (...) constituída de duas fases: (...) realizou-se 
levantamento bibliográfico acerca da temática (...) revisão 
da literatura e legislação referente ao envelhecimento” 
(p.14) 

T4 Direitos 
Humanos 

“ (...) escolheu-se como método de pesquisa de 
campo a entrevista semi-estruturada” 

Não estabelece relação. “ (...) uma vez que estes direitos são um dos princípios 
básicos do Regimento Geral da UFPA,nosso referencial 
teórico” (p.11) 

T5 Desenvolvime
nto Urbano 

“Para dar conta desta construção teórica, adotamos 
o método histórico-dialético, pois o mesmo permite 
proceder a pesquisa a partir de uma visão crítica do 
processo de constituição da realidade social, 
econômica e política” (resumo) 
“(...) a partir dos relatos dos entrevistados 
realizamos a analise dos dados para identificar 
quais foram as mudanças ocasionadas, centrando-a 
no referencial teórico metodológico do materialismo 
histórico-dialético” (p.73) 

Não estabelece relação “ A pesquisa foi desenvolvida em 3 (três) etapas: a 
primeira,diz respeito ao aprofundamento teórico-
metodologico obtido pela pesquisa bibliográfica sobre as 
metamorfoses no mundo do trabalho na sociedade 
capitalista contemporânea e o mercado de trabalho 
informal” (p.21) 

T7 Direitos 
Humanos 

“ A pesquisa teve como método de abordagem : o 
dialético, o que permitiu uma visão ampla da 
realidade” (Introdução) 

Não estabelece relação “ Este estudo propõe realizar uma discussão sobre as 
concepções fundamentais dos Direitos Humanos,se 
baseando nas ideias de Dornelles (2006),que trabalha o 
direito através de dimensões,fazendo um paralelo com as 
ideias de Coutinho (2008), que traz o direito como uma 
construção histórica” (p.16) 
“ (...) a pesquisa bibliográfica procurou analisar a temática 
em estudos e leituras acerca dos direitos humanos” (p.14) 

T10 Saúde “ (...) a pesquisa teve como método quantiqualitativo 
e uma amostra de 21 entrevistados” (Resumo) 
“ (...) a junção desses métodos permitiu uma análise 
mais abrangente (...) a qual me possibilitou uma 
analise mais profunda” (p.42) 

Não estabelece relação “ (...) a literatura estudada contempla os Direitos 
Humanos,Seguridade Social,direito à saúde,afim de 
contemplar a pesquisa proposta” (Resumo) 
“pude pôr em prática a teoria aplicada na academia” (p.40) 

T11 Segurança 
Pública 

Não menciona nada a respeito de método ou 
metodologia.A autora utiliza o instrumento 
metodológico entrevista e a pesquisa qualitativa  
mas não as menciona como tal. 

Não estabelece relação. “ (...) a partir da pesquisa qualitativa e estudos sobre a 
literatura da Alienação Parental,presentes na maioria em 
bibliografias psicológicas e do Direito” (p.15) 

T12 Educação Não referencia “A luta pela educação constitui-se em uma 
dasexpressões da questão social exatamente por 
encerrar um processo de politização em torno do 
reconhecimento e do atendimento de certas 
necessidades”(Almeida,2005)   

“No tocante às fontes de embasamento teórico para este 
trabalho o materialismo histórico dialético segundo 
BOTTOMORE (1988,P.260)designa o desenrolar da 
história que procura a causa final e a força motriz de todos 
os acontecimentos históricos importantes no 
desenvolvimento econômico da sociedade” (p.16) 

Fonte: Sistematização da autora.
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                 O quadro nos possibilita uma compreensão mais sintetizada dos elementos 

presentes nas produções, aspectos estes já discutidos nas seções acima, Ele demonstra 

que somente dois destes trabalhos apresentam uma clara compreensão sobre método. Os 

outros enxergam método como instrumentos e técnicas de pesquisa, e alguns nem o 

referenciam. No que diz respeito à relação entre fenômeno estudado e “questão social" 

apenas um TCC a estabelece. Com relação à percepção dos autores dos trabalhos sobre 

referencial teórico percebemos que alguns enxergam as Legislações e os Regimentos como 

teoria,já outros apresentam uma visão mais coerente sobre o assunto,trazendo os autores 

que utilizaram e o método correspondente. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

       Percebemos a importância da relação entre as Diretrizes Curriculares e 

Formação Profissional para a consolidação do Projeto Ético-Político da profissão já que a 

mesma atua em um cenário que está sujeito a constantes transformações sociais onde cada 

vez mais se assiste a uma expansão e acirramento das expressões da “questão social”. 

Essas mudanças que se operam na realidade precisam ser acompanhadas pelo processo 

de Formação Profissional para que este forme Profissionais cada vez mais competentes e 

comprometidos com a transformação da sociedade. 

      Com esta pesquisa estamos podendo identificar quais são os impactos das 

Diretrizes Curriculares no processo de formação profissional em Serviço Social na UFPA e 

como foi demonstrado nos três resultados mostrados neste artigo (enfatizamos que este 

trabalho apresenta apenas parte dos resultados finais da pesquisa pois a mesma ainda se 

encontra em andamento) tivemos mudanças significativas após a implantação das Diretrizes 

Curriculares como por exemplo a utilização de pressupostos teóricos em todos os TCC‟s, a 

presença,ainda que tímida,do método nos trabalhos.Mas devemos reconhecer que muitas 

posturas ainda precisam ser superadas no âmbito da pesquisa em Serviço Social. 

      Os formandos precisam ter mais clareza a respeito da importância do método e 

da teoria para a sua formação e atuação profissional, pois a profissão possui uma dimensão 

teórico-metodologica que não pode ser negada por nós. Dizemos isso porque enxergamos 

que uma atuação profissional competente e comprometida com os princípios éticos-políticos 

do Serviço Social devem estar necessariamente vinculada a um rigoroso “trato teórico, 

histórico e metodológico” da realidade social. O método que se encontra sempre vinculado a 
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uma teoria social é visto por nós como fundamental pois nos dá um direcionamento teórico e 

político para as nossas pesquisas e atuação no âmbito do Serviço Social. 
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