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Objetivo  

 

Atualizar os docentes, 
discentes e profissionais 
acerca do acúmulo das 
pesquisas dos GTP, por 
considerar que este foi um 
importante avanço no 
adensamento da 
produção científica da 
profissão. 

 

 

 



Contextualização 
  
a) GTP da ABEPSS - Origem, Atribuições, 

Sujeitos que o compõem; 

 

b) GTP Serviço Social: Fundamentos, 

Formação e Trabalho profissional – 

Histórico, atividades  realizadas desde sua 

implementação-  

     Biênios 2011-2012- 2013-2014 , 2015 – 2016; 

 

c) Biênio  2017-2018  - Um convite ! 



Contextualização: 

 Os documentos que nos orientam e nos ajudam a pensar sobre 

os GTPs são: o “Estatuto da ABEPSS” e o “Documento base para a 

consolidação da ABEPSS como organização acadêmico-científica–

proposta de discussão para a formação dos Grupos Temáticos de 

Pesquisa (GTs)”, ambos estão publicados na integra e podem ser 

encontrados no site da ABEPSS. 

 

Estatuto da ABEPSS 

Documento base para a formação dos Grupos 

Temáticos de Pesquisa  

 O processo dos GTPs foi construído na gestão da ABEPSS-2009-

2010, como uma estratégia coletiva de fortalecimento da Pesquisa na 

Área de Serviço Social, bem como de resistência contra o produtivismo,  

a pressão e o isolamento dos pesquisadores, mediante a coletivização 

dos debates de ponta e a indicação dos temas relevantes para a área 



Ementa 

Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional 
 

Projeto ético-político do Serviço Social como expressão da direção 

social da profissão e sua interface com os fundamentos, a formação 

e o trabalho profissional. Fundamentos Teóricos do Serviço Social: 

historicidade, configuração e paradigmas teóricos na realidade 

nacional e internacional – nos âmbitos latino americano e mundial. 

Formação profissional – diretrizes e exigências postas para o ensino, 

a pesquisa e a extensão no contexto da política de ensino superior 

brasileira. O trabalho do assistente social nos diferentes espaços 

sócio ocupacionais, atribuições e competências e sua respectiva 

conexão com o mercado de trabalho. Identidade e perfil 

profissional do Assistente Social na sua relação com as classes 

sociais e, em particular, com a classe que vive do trabalho. 



Atividades atribuídas as coordenações dos GTPs  

Gestão 2011 

ABEPSS - GTPs 

O levantamento das produções de cada tema, a partir das 

seguintes fontes: 

      Consulta no banco de teses e dissertações da CAPES 

Consultas aos sites dos programas de pós-graduação da 

área; 

Consulta dos grupos de pesquisa registrados nos diretórios 

dos grupos do CNPQ 

a) 

b) 

c) 



GTP Serviço Social: Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional 

Biênio - 2011- 2012 
Coordenação: Prof. Dr. Alzira Maria Baptista Lewgoy (UFRGS/ABEPSS) 

Prof. Dr. Maria Rosângela Batistoni (UFJF) 
Prof. Dr. Rosa Lucia Predes Trindade (UFAL) 

 

ABEPSS - GTPs 



FORMAÇÂO: Articulação entre 3 grupos de pesquisa: 

GEFESS/UFRGS – Grupo de estudos e Pesquisas sobre Formação Profissional 

em Serviço Social – 2 professoras pesquisadoras e duas bolsistas de 

Iniciação Científica. Coordenação: Alzira Lewgoy  

GEPESFSS/PUCRS – Grupo de estudos em Políticas de Ensino Superior e 

Formação em Serviço Social – 1 professora – 1 bolsista de Iniciação 

Cientifica, 1 mestranda e 1 doutoranda. Coordenação: Ana Lucia Maciel 

GEPESS/UFF – Grupo de Educação e Pesquisa em Educação Superior - 

professora e 1 mestranda. Coordenação: Kátia Lima  

  Participação dos acadêmicos da disciplina de Pesquisa em Serviço Social,   

   do Curso de Serviço Social da UFRGS, na coleta  e tabulação dos anais do    

     ENPESS de 2000 a 2010. 

Organização do Processo de 
Mapeamento 

Elaboração de artigo enviado e aprovado para o XII ENPESS, com o 

intuito de socializar com o coletivo profissional os primeiros achados 

referentes a esse mapeamento da ênfase da Formação. 



 

Fundamentos  
Grupo de Pesquisa de Trabalho, Mercado de Trabalho e Serviço 

Social, da UFJF - Levantamento da ênfase fundamentos através do 

composto por 1 professora e 3 mestrandos, sob a coordenação de 

Rosangela Batistoni; 

Trabalho:  

A efetivação da coleta na ênfase do Trabalho Profissional foi 

constituída pelo Núcleo de Pesquisa Serviço Social, Trabalho e 

Políticas Sociais, da professora Rosa no qual contou com: 1 

professora, 3 alunas de Iniciação Científica, 3 mestres, 2 mestrandas e 

1 assistente social 

Organização do Processo de 

Mapeamento 



Produto: Mapeamento das produções da área na última década-  

GTP – SS, Fundamentos, Formação e Trabalho  Profissional 

Objetivo: aproximação com o estado da arte, a partir das 

seguintes fontes: 

a) Consulta no banco de teses e dissertações da CAPES, 
b) Consultas aos sites dos programas de pós-graduação da área; 
c) Consulta dos grupos de pesquisa registrados nos diretórios dos grupos do 
CNPQ.  
d) As disciplinas ministradas nos programas de pós- graduação da área 
vinculadas                                  ao tema da formação; 
e) Os Anais dos CBAS de 2000 a 2010; 
 f) Os anais dos ENPESS de 2000 a 2010.; 
g) As produções da Revista Serviço Social & Sociedade do ano de 2000 a 2010;  
h) As produções da Revista Temporalis do ano de 2000 a 2010.  
i) Dados da mesa redonda das coordenações do ENPESS da RETAS;  
j) Dados da Rede de pesquisa da RETAS. 

 



Publicização no Colóquio GTP – (Juiz de Fora/MG, 06/11/2012 ) 

Apresentação e Debate dos resultados do mapeamento 

realizado por ênfases dos temas que compõem o próprio GTP: 

Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional, pelas 

coordenações do GTP, tendo como critério o acúmulo dos 

pesquisadores coordenadores. Rosângela - Fundamentos, Alzira  -

Formação, Rosa - Trabalho profissional.  

Debatedora Convidada: Síntese pela prof. Marina Maciel 

Abreu( UFMA), para participação da mesa no qual teve as 

seguintes tarefas:  

 - leitura do material que lhe foi enviado antecipadamente;  

- articulação dos dados referentes as ênfases apresentadas pelas 

coordenações e do debate junto a plateia.  

 
Contatos com os Grupos de Pesquisa:  via mensagem de e-

mail às pessoas que encaminharam seu nome para participar do 

GTP. Muitos dos e-mails voltaram, outros não responderam, 

poucos confirmaram o recebimento e alguns compareceram 

 



QUADRO RESUMO: GRUPOS DE PESQUISA POR ENFASE, EIXO E REGIÃO  

FUNDAMENTOS  FORMAÇÃO  TRABALHO  EIXO  

Região  Total  Total  Total  Total  

NORTE  
Maranhão  1  

2  
Pará  1   

1  

 

3  

 

06  Pará  1  

NORDESTE  

Alagoas  1  

6  

Bahia  2   

3  

 

11  

 

20  Bahia  1  

Paraíba  1  

Sergipe  1  Sergipe  1  

Bahia  1  

Rio G.do Norte  1  

CENTRO OESTE  
Distrito Federal  1  

4  

Tocantis  1   

1  

 

4  

 

09  
Goiás  1  

Mato Grosso  2  

LESTE  Minas Gerais  3  8  

Minas 

Gerais  

3   

6  

 

10  

 

24  

R.J  5  R.J  3  

SUL I  

Paraná  1  

3  

R.G.do 

Sul  

3     

4  

 

7  

 

14  R.G. do Sul  1  

Santa Catarina  1  
S.C  1  

SUL II  São Paulo  5  5  

São 

Paulo  

4  4  4  13  

TOTAL  28  

 

19  

 

39  

 

86  



Sobre a exposição no colóquio:  

Lacunas apontadas  
Prof. Marina Maciel 

Apesar do expressivo conteúdo trabalhado, ainda é sentida a 

falta de dois pontos, que representam lacunas a serem 

consideradas: 



Prof. Marina Maciel  

Desafios:  

Avançar na discussão sobre o conteúdo do GTP “SERVIÇO SOCIAL: 
fundamentos, formação e trabalho profissional” na relação com os demais 
GTP e considerando a perspectiva de totalidade da profissão e dos seus 
fundamentos, que orienta a construção da estratégia dos GTP, no âmbito da 
ABEPSS, com o propósito de aprimorar a sua formulação para melhor 
expressar o Serviço Social como objeto de conhecimento.  

Buscar maior compatibilização e articulação dos dados sobre as três ênfases, 
para avançar na construção de uma visão totalizadora que contribua para 
avaliar o que representam estes resultados em relação ao complexo que é o 
GTP “SERVIÇO SOCIAL: fundamentos, formação e trabalho profissional” e no 
que diz respeito à relação deste com os demais GTP no âmbito da ABEPSS.   

Considerar, na continuidade dos levantamentos direcionados para  
aproximações do estado da arte da pesquisa sobre o Serviço Social, os eixos 
da organização política dos assistentes sociais e da produção de 
conhecimentos, essenciais na constituição e desenvolvimento do projeto 
ético-político profissional 

Sobre a exposição no colóquio:  

Desafios apontadas  



Prof. Marina Maciel 

O adensamento permanente da pesquisa e da produção de 

conhecimento como exigência para a construção de respostas às 

demandas colocadas pela sociedade, na direção do projeto 

ético-político-profissional (no documento da criação do GTP este 

propósito está bem formulado quando assim se refere à função 

da ABEPSS, como entidade acadêmico-política e associação 

científica: “estimular a produção científica  da área, socialmente 

relevante, articulada com as forças radicalmente democráticas 

da sociedade brasileira, marcada pelo rigor teórico, 

metodológico e compromisso ético. (...) é fundamental que a 

área continue disputando recursos públicos para a produção de 

conhecimento nessa direção” (ABEPSS, 2009);  
  

Desafios:  

Sobre a exposição no colóquio:  

Desafios apontadas  



Prof. Marina Maciel 

Atualização das subáreas hoje vigentes na CAPES e CNPq, para 

contemplar os eixos temáticos que abarcam a diversidade dos 

objetos de pesquisa e intervenção do Serviço Social e dar real 

visibilidade à área junto a esses órgãos. 

 

 A estratégia do GTP no âmbito da ABEPSS se inscreve nessa 

perspectiva e aponta para a luta de resistência contra “a 

cultura mercantil produtivista que invade a produção científica 

submetendo-a aos interesses financeiros da produção 

capitalista, mas exige uma ampla e sistemática luta contra as 

forças do retrocesso, que invadem a profissão em todas as suas 

dimensões.” (ABEPSS, 2009). 
  

Desafios:  

Sobre a exposição no colóquio:  

Desafios apontadas  



GTP Serviço Social: Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional 

Biênio - 2013- 2014 
Prof. Dr. Alzira Maria Baptista Lewgoy (UFRGS) 

Prof. Dr. Maria Rosângela Batistoni (UFJF/ ABEPSS) 
Prof. Dr Marina Maciel Abreu (UFMA) 

Prof. Dr. Rosa Lucia Predes Trindade (UFAL) 
Prof. Dr Yolanda Guerra (UFRJ) 

 

ABEPSS - GTP 

XIV ENPESS - Natal, 04 de 

dezembro de 2014 -Rio 

Grande de Norte   

Apresentação  das Tendências 
da Produção Científica referente 
ao Eixo Serviço Social: 
Fundamento, Formação e 
Trabalho Profissional, dos 
trabalhos aprovadas e 
apresentadas no XIV ENPESS: 
Limites e Desafios. 



Organização e Processo 

Metodológico 

Identificação  e acesso ao nº de trabalhos aprovados neste EIXO :  

Total: 215 trabalhos: 197 comunicações orais, 16 pôster  e  02 mesas 

coordenadas.  

Reunião virtual  para distribuição via e-mail dos 215 trabalhos, entre 

todas prof. do GTP; 

Leitura flutuante dos 215 trabalhos pelas cinco professoras 

 (Alzira, Yolanda, Marina, Rosângela e Rosa).  

Reunião presencial na UFRJ  entre  

as cinco professoras para 

planejamento da metodologia  para 
analise das narrativas do XIV ENPESS 

e planejamento do Colóquio.  

  
  



Leitura coletiva e discussão conjunta –Amostra de 42 artigos - 

Identificação  de tendências, limites e desafios apontados pelos 

articulistas nas produções.  

Elaboração coletiva do roteiro de análise que se constituiu dos 

seguintes itens:  

 
Matriz para 

Caracterização 
das Ênfases: 
Desafios e 

Possibilidades 

 

  

Ênfases temáticas, temas e/ou objetos centrais,  

 Níveis de particularização do temas/objetos 
quanto à abordagem 

Traços/perfil da autoria   

Observações (natureza do trabalho, tipo de 

pesquisa, metodologia,   

Organização e Processo 

Metodológico 



Elaboração de uma planilha contendo a totalidade das narrativas 

analisadas; (APENDICE  no Relatório – Site ABEPSS 

Organização e planejamento para devolução dos dados no XV 

ENPESS:  

Avaliação das comunicações orais junto as assessorias, através 

de instrumento elaborado pela Comissão Cientifica do ENPESS e 

coordenação do GTP. 

Participação da coordenação dos GTP como assessoras nas 

apresentações dos trabalhos no XIV ENPESS.  

Analise  dos 215 trabalhos pelas cinco professoras (Alzira, 

Yolanda, Marina, Rosângela e Rosa), em suas respectivas 

cidades de origem, tendo como referência  o  roteiro. 

Organização e Processo 

Metodológico 



Na ocasião participaram as  coordenações do GTP (Alzira 

Lewgoy, Rosangela Batistoni e Rosa Prédes ) e os assessores 

temáticos: Franci Gomes, Gustavo Rupetti, Célia Nicolau, Raquel 

Raichelis, Claúdia Mônica, Finalidade: Avaliação e escolha do 

relator para elaboração da síntese geral dos trabalhos 

apresentados e participação  da publicização  da síntese no 

colóquio deste GTP; 

 
Indicação da prof. Franci Gomes pela elaboração e apresentação 

da síntese das sessões temáticas ocorridas no ENPESS no Colóquio. 

Reunião  junto as  assessorias temáticas  após as sessões de 

apresentação oral . Objetivo:  identificar  as questões que 

permearam   debate  e as tendências  nas apresentações  orais 

Organização e Processo 

Metodológico 

Apresentação do resultados sobre os itens já referidos 

anteriormente das ênfases  Fundamentos, Formação e Trabalho 

Profissional, descritos nos slides a seguir  de forma sintetizada. 



Ênfase  Fundamentos:  Método e 

Produção do Conhecimento   
Ênfase    Formação Profissional Ênfase Trabalho Profissional  

 Método crítico dialético e 

pesquisa; 

 Pesquisa em Serviço Social; 

formação em pesquisa na 

graduação; metodologia de 

pesquisa; dimensão 

investigativa 

 Produção do Conhecimento no 

Serviço Social 

 Formação de grupos e núcleos 

de pesquisa;Pluralismo e 

ecletismo 

 Conservadorismo no Serviço 

Social – reatualização e 

ruptura; crítica da sociologia 

conservadora 

 Sincretismo na produção do 

conhecimento 

 Neoconservadorismo, religião e 

Serviço Social 

 Pós-modernidade e Serviço 

Social 

 Debate teórico: natureza do 

Serviço Social (trabalho, 

complexo ideológico e práxis); 

trabalho produtivo/improdutivo  

 Imagem da profissão 

 História do Serviço Social: 

interpretação católica da 

questão social 

 Formação Profissional e Projeto Ético-

político: fundamentos, princípios, 

desafios,   

  Formação Profissional e Diretrizes 

Curriculares 

 Reforma da Educação Superior e 

Serviço Social – Privatização, 

mercantilização da educação e 

implicações para a formação em Serviço 

Social.  

 Formação em Serviço Social nas 

unidades privadas de ensino  

 Docência em Serviço Social – conteúdos 

pedagógicos 

 Estágio Supervisionado: Plano Nacional 

de Estágio; estágio curricular, 

supervisão de estágio, supervisão 

acadêmica; Estágio e produção de 

conhecimento; Experiências de Fóruns 

de Supervisão; Extensão Universitária: 

campos de estágio; Residência 

multiprofissional, formação continuada 

e campo de estágio.  

 Formação em serviço, residência 

multiprofissional em saúde da família 

 Educação permanente no SUAS 

 Pluralismo e ecletismo na formação 

profissional 

 Historia, projeto pedagógico de Cursos 

de Serviço Social 

 Perfil de discentes 

 Trabalho Profissional: prática, exercício, 

atuação, ação, intervenção, inserção tratados 

em várias áreas das políticas com 

problematizações em torno de demandas, 

processos, concepções, atribuições profissionais, 

tendências, além de relatos de experiências ( 

assistência social, saúde, previdência, 

seguridade, educação, área sociojurídica, 

organizações não governamentais) 

 Condições de trabalho: mercado de trabalho 

(resultados de pesquisas abordando tendências 

em diferentes estados, regiões ou grandes 

municípios); precarização de trabalho do 

assistente social; Assistente Social -trabalhador 

assalariado;  implicações do trabalho do 

assistente social 

 Atribuições e competências profissionais; 

espaços sócio ocupacionais; funções do 

assistente social   

 Mediação do Estado no trabalho profissional 

 Burocracia e exercício profissional  

 Ações socioeducativas; dimensão educativa; 

dimensão ético-política 

 Instrumentalidade; instrumental técnico 

(estudo social, entrevista, grupos/sala de 

espera) 

 Educação popular e Serviço Social 

 Conservadorismo no exercício profissional 

(práticas terapêuticas) 

 Expressões da questão social – situações e 

objetos do trabalho profissional – (famílias, 

negligências, discriminações e opressões, 

violências)   

 Instituições (igreja, família)     

Ênfases temáticas, temas e/ou objetos 
centrais,  



Ênfase Fundamentos: Vertentes e categorias 

marxistas - Temas/Objetos   
 
 Teoria e método em Marx 

 Método histórico e dialético e sua relevância para a 

pesquisa em Serviço Social 

 Alienação, crise (estudo dos Manuscritos Filosóficos)  

 Divisão social e técnica do trabalho em Marx e o 

Serviço Social 

 Marxismo sem Marx 

 Direitos em Marx e Engels: a relação norma jurídica 

na sociedade burguesa  

 Categorias gramscianas: Estado, hegemonia, 

sociedade civil 

 Cotidiano e Individualidade- Agnes Heller 

Ênfase     Fundamentos: Determinações e 

mediações sócio-históricas - Temas/Objetos  
 
 Democracia vulgar na formação sócio-histórica 

brasileira 

 Mundialização do capital; transformações societárias  

 Reforma e contrarreforma do Estado  

 



DISCIPLINA COM ÊNFASE EM FUNDAMENTOS DOUTORADO MESTRADO 

Teoria Social e Serviço Social 

Processo histórico-teórico-metodológico do Serviço Social 

Serviço Social e Questão Social 

Questão Social, Serviço Social e Direitos Sociais 

Tópicos Especiais de Serviço 

A Dimensão Interventiva do Serviço Social 

Construção Histórica do Serviço Social 

Manifestações históricas contemporâneas e fundamentos do Serviço Social 

Tendências teórico -metodológicas do Serviço Social I e II 

Serviço Social e cotidiano I e II 

Serviço Social: processos de trabalho e instrumentalidade 

Serviço Social: movimento histórico e tendências teórico-metodológicas 

Processo de trabalho do Serviço Social 

Tópicos especiais em Serviço Social, fundamentos, formação e trabalho profissional 

Trabalho, relações sociais e Serviço Social 

Trabalho e Serviço Social na América Latina 

Tópicos Especiais em Serviço Social I e II 

Tópicos especiais em fundamentos do Serviço Social  

Tópicos especiais em Serviço Social na América Latina 

Serviço Social e Relações Sociais 

Questões Teóricas e Metodológicas do Serviço Social 

Questão Social e Serviço Social 

Tópicos especiais em fundamentos do Serviço Social 

Serviço Social e Questão Social 

História, Cultura e Serviço Social 

Os instrumentos  e técnicas em Serviço Social 

Tendências teórico-metodológicas do Serviço Social: uma abordagem histórica  

Tópicos especiais em fundamentação teórica do Serviço Social 

Estudos Avançados de Serviço 

Serviço Social e Questão Social 

Teoria e Prática do Serviço Social 

Tópicos Especiais em Serviço Social 

Fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social 

Tópicos Especiais em Serviço Social 

Serviço Social e pensamento marxista: tendências atuais e formação profissional 

Tendências teórico-metodológicas do Serviço Social na contemporaneidade 

Tópicos especiais em Serviço Social 

Teoria e Metodologia do Serviço Social 

O Serviço Social no contexto da crise do capital: trabalho, indivíduo social e subjetividade 

Processo Histórico e Serviço Social 

Capitalismo e Serviço Social: a perspectiva marxiana 



Disciplinas : Ênfase Trabalho profissional  



 
FUNDAMENTOS 

Tipo de 

produção 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Teses 1 3 2 5 4 7 4 2 2 1 3 34 

Dissertações 4 2 1 2 4 - 3 2 2 6 8 34 

Total 5 5 3 7 8 7 7 4 4 7 11 68 

Teses e Dissertações  

Ênfase nos Fundamentos 
 



 
FORMAÇÃO  

Tipo de 

produção 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Teses - - 01 01 - - 02 01 01 01 - 07 

Dissertações 06 03 04 01 - 02 03 02 01 04 04 30 

Total 06 03 05 02 0 02 05 03 02 05 05 37 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2000-2010) 

Teses e Dissertações  

Ênfase Fundamentos 



 
TRABALHO PROFISSSIONAL 

 
Tipo de 

produção 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Teses - - - - - 1 1 - 1 3 3 9 

Dissertações 2 2 2 7 3 6 4 6 10 13 12 67 

Total 2 2 2 7 3 7 5 6 11 16 15 76 

Mapeamento das Teses e Dissertações  

Ênfase no Trabalho Profissional 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2000-2010) 



Considerações Finais: 

A trajetória empreendida pelo GTP e a realização do Colóquio 

durante o XIV ENPESS, sinaliza os seguintes desafios para a 

continuidade do trabalho do Grupo na próxima gestão da ABEPSS: 

Conhecimento e continuidade das perspectivas teórico-

metodológicas, das implicações e resultados que orientam as 

pesquisas do GTP – Serviço Social – Fundamentos, Formação e 

Trabalho profissional - com o aprofundamento da pesquisa 

documental  realizada; 

Continuidade do levantamento da produção com a 

homogeneidade entre as três ênfases do GTP- atualização junto as 

fontes já consultadas através do levantamento da ênfase de 

Fundamentos e Trabalho Profissional nas produções dos CBAS; 

ENPESS; nos periódicos, SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE, TEMPORALIS  
e dependendo das condições de trabalho do GTP – em outros 

principais periódicos;  
 



Considerações Finais: 

Pesquisa do nº de docentes e supervisores de estágio que atuam 

na graduação e docentes de pós-graduação em Serviço Social, 

bem como na modalidade de ensino à distância;  

 

Articulação com a rede de pesquisadores no Eixo, Serviço Social, 
Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional no Brasil,  para 

identificar os pontos comuns e as especificidades de cada ênfase 

(fundamentos /formação e trabalho profissional), bem como 

promover encontros para discussão e apresentação de pesquisas; 
 

Avançar na discussão sobre o conteúdo do GTP “SERVIÇO SOCIAL: 

fundamentos, formação e trabalho profissional” na relação com os 
demais GTP e considerando a perspectiva de totalidade da 

profissão e dos seus fundamentos, que orienta a construção da 

estratégia dos GTP, no âmbito da ABEPSS, com o propósito de 

aprimorar a sua formulação para melhor expressar o Serviço Social 

como objeto de conhecimento;   



Considerações Finais: 

Considerar, na continuidade dos levantamentos direcionados para 

aproximações do estado da arte da pesquisa sobre o Serviço 

Social, os eixos da organização política dos assistentes sociais e da 

produção de conhecimentos, essenciais na constituição e 

desenvolvimento do projeto ético-político profissional. 
 



GTP Serviço Social: Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional 

Biênio- 2015- 2016 
Prof. Dr. Maria Rosângela Batistoni (UNIFESP/ ABEPSS) 

Prof. Dr. Alzira Maria Baptista Lewgoy (UFRGS) 
Prof. Dr. Carina Berta Moljo (UFJF) 

Prof. Dr Marina Maciel Abreu (UFMA) 
Prof. Dr. Raquel Raichelis Degenszajn (PUCSP) 

 

ABEPSS - GTPs 

XV Ribeirão Preto, 04 de dezembro de 2016 

 



Planejamento e execução do projeto “ABEPSS Itinerante” - 

A ABEPSS Itinerante, teve como  eixo temático 

fundamentos históricos, teórico-metodológicos e ético-

políticos do Serviço Social constitutivos da profissão como 

totalidade histórica, e  como título os “Fundamentos do 

Serviço Social em Debate: formação e trabalho profissional” 
(Abepss, 2016). Destaca-se  a participação da coordenação 

do GTP junto a Executiva Nacional na definição do 

conteúdo, organização e execução deste trabalho.  O 

Projeto pode ser acessado no site da ABEPSS: 

http://www.abepss.org.br/arquivos/textos/documento_20160729212853207999

0.pdf 

Atividades realizadas pelo GTP direta e 

organicamente vinculadas à sua natureza: 



Participação do GTP na editoria da Revista TEMPORALIS: 

O GTP, através de dois membros da coordenação, participou 

da comissão editorial ampliada, trabalhando tanto na 

editoração da revista quanto na construção do editorial. 

 

 Revista Temporalis  - v. 16, n. 31 ( 2016): Formação Profissional 

em Serviço Social. V.16, n. 32 (2016): Serviço Social: 

fundamentos, formação e trabalho profissional.  

 

O GTP participou no trabalho da realização da ementa da 

revista, e posteriormente dois de seus membros participaram 

da comissão editorial ampliada e na elaboração do editorial. 

 

Atividades realizadas pelo GTP direta e 

organicamente vinculadas à sua natureza: 



Organização do ENPESS,  desde a avaliação de trabalhos, 

definição de pareceristas, assessores temáticos, assim como 

na organização de Colóquios e de mesas temáticas ( um por 

GTP).  

 

ENPESS de 2016 - Tema da mesa temática organizada pelo 

GTP "Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho 

Profissional" foi: “A necessidade de sustentação teórico-

metodológica e ético-política das Diretrizes Curriculares/1996 

no contexto do avanço do conservadorismo na sociedade e 

na profissão".  

Palestrantes: coordenadora do GTP, Maria Rosângela Batistoni 

(UNIFESP), e a professora Josiane Soares dos Santos (UFSE), 

contando com a coordenação de  Raquel Raichelis  (PUCSP), 

membro do GTP. 

 

Atividades realizadas pelo GTP direta e 

organicamente vinculadas à sua natureza: 



Organização do Colóquio  XV ENPESS  

“Problematização das Tendências Teóricas Identificadas, 

por Ênfase da Produção Científica referente ao Eixo 

Serviço Social: Fundamentos, Formação e Trabalho 

Profissional do XV ENPESS- 107 participantes 
 

Atividades realizadas pelo GTP direta e 

organicamente vinculadas à sua natureza: 

Objetivos:  

• Apresentar a sistematização dos trabalhos aprovados do Eixo: 

Serviço Social, Fundamentos Formação e Trabalho Profissional 

do XV ENPESS, e a problematização de tendências teórico-

metodológicas  identificadas por ênfase;  

 

• Conhecer as tendências, contribuições  e desafios presentes nas 

produções para o Serviço Social, diante do contexto da crise do 

capital, do conservadorismo, e suas repercussões na formação 

e no trabalho profissional;  

 



Identificação e acesso dos trabalhos aprovados no EIXO: Serviço 

Social, Fundamentos Formação e Trabalho Profissional- Total de 261 

trabalhos. Destes 216 são comunicações orais, 20 pôsteres e 06 

mesas coordenadas com 25 trabalhos.  

Elaboração e encaminhamento via e-mail de uma planilha para 

uso e registro dos 261 trabalhos pelas  5 coordenadoras ;  

 
Leitura Flutuante dos trabalhos pelas professoras coordenadoras 

(Alzira, Carina, Marina, Rosângela e Raquel); 

Metodologia 

Leitura minuciosa e análise dos trabalhos pelas professoras 

coordenadoras  com a tarefa da decodificação dos conteúdos, 

cabendo a cada uma das coordenadoras 656 páginas ( 52 

trabalhos), totalizando 3.132 páginas. 



Metodologia 

 
Matriz para 

Caracterização 
das Ênfases: 
Desafios e 

Possibilidades 

 

  

Ênfases temáticas, temas e/ou objetos centrais,  

 Níveis de particularização do temas/objetos 
quanto à abordagem 

Traços/perfil da autoria   

Observações (natureza do trabalho, tipo de 

pesquisa, metodologia,   

Preenchimento da planilha tendo como referência o seguinte 

roteiro de análise 

Realização de reuniões, virtual por skype e presencial entre as professoras 

coordenadoras para discussão dos trabalhos,  para a realização de 

combinações e fechamento da planilha; 

Exposição do estudo pelas cinco professoras no Colóquio do GTP do XV 
ENPESS.  
  
 



Modalidades de Pesquisa dos Trabalhos 

APRESENTACAO NO COLOQUIO 

Fundamentos 

Mestrado 16 

Doutorado 12 

Ensaio teórico, pesquisa bibliográfica 21 

Iniciação Científica 04 

Trabalho de Conclusão de Curso 06 

Pesquisa andamento/concluída 
/docente 

17 

Pesquisa em exercício 
profissional/sistematização da prática 

02 

Formação 

Mestrado 04 

Doutorado 03 

Ensaio Teórico 13 

Empírica e bibliográfica 08 

Resultado de TCC  07 

Não informado 10 

Documental e Bibliográfica 52 

Relato de Experiência  13 

Trabalho 

Mestrado 08 

Doutorado 09 

Ensaio teórico, pesquisa bibliográfica 15 

Iniciação Científica 03 

Trabalho de Conclusão de Curso 06 

Pesquisa andamento/concluída /docente 08 

Pesquisa em exercício 
profissional/sistematização da prática 

11 

Relato de experiência 11 

Projeto de Extensão/estágio 02 



ÊNFASE: FORMAÇÃO 

Sobre os Autores 
 

Docentes 94 

Assistentes Sociais 50 

Alunos de Pós-Graduação 40 

Alunos de Graduação 26 

Sem informação 06 

Total 216 

APRESENTACAO NO COLOQUIO 

ÊNFASE: FORMAÇÃO 

Região  de Origem dos trabalhos 

 

Sudeste  (MG; RJ, SP, Niterói) 40 

Nordeste 

(CE,PB,SE,RN,AL,Salvador) 

29 

Sul ( PR,RS, SC) 13 

Centro Oeste ( MS. Tocantis)  12 

Norte (PA, AM)  09 

Sem informação 11 

 

ÊNFASE: TRABALHO 

Espaços sócio-ocupacionais  

 

Saúde:  

SUS, NASF, saúde do trabalhador, hospital geral 

(diferentes especialidades), Hospital Universitário, 

SAE (Serviço de Atendimento especializado)e CSF 

(Centro de Saúde da Família ); 

Assistência 

Social: 

SUAS: CRAS, CREAS, Bolsa Família, conselhos;  

Modalidades de Pesquisa dos Trabalhos 



Ênfase  Fundamentos:   

Temas e objetos dos 

trabalhos 

Ênfase   Formação Profissional  

Temas e objetos dos trabalhos 

Ênfase Trabalho Profissional  

Temas e objetos dos trabalhos 

Fundamentos: trajetória histórica 

da profissão 

 
 Movimento de Reconceituação 

do Serviço Social na América 

Latina, em destaque nos 

seguintes países: Brasil, 

Argentina, Colômbia e Chile, e o 

Serviço Social radical em 

Portugal;  

 Constituição histórica do SS no 

Brasil/ matrizes teórico-

metodológicas; 

 Elementos históricos e teóricos 

que formaram as condições 

para o processo de renovação 

profissional 

 Caracterização dos 

componentes fundamentais do 

Serviço Social nos Estados Unidos 

–  suas tendências teóricas e 

influência no Serviço Social 

brasileiro (anos 1940/ 1950). 

 Relação Igreja Católica e 

Serviço Social  

 Processo de erosão do 

tradicionalismo na profissão 

 Sistematização sobre História do 

Serviço Social resgatada da 

literatura profissional 

 Influência das religiões na 

escolha pela profissão 

 Os males sociais e o Estado.  

Em maior quantidade apareceram os seguintes 

temas:  

 Ensino Superior /Educação Superior 

 Formação Profissional    

 Estágio supervisionado  

 Ensino a Distância/EAD 

 Contrarreforma do Estado e os Impactos no 

Serviço Social  

 Residência Multiprofissional  em Saúde 

  

E em menor quantidade apareceram os temas 

abaixo relacionados:   

 Extensão Universitária  

 Docência em Serviço Social 

 Educação Permanente  

 Gestão Social e Formação em Serviço Social 

 Identidade Profissional e Formação 

 Movimento Estudantil  

 Pós-Graduação/Lato senso  

 Questão Racial e Formação em Serviço 

Social  

 Dimensão Organizativa 

 Perfil do Discente 

 Fundamentos do trabalho em Marx  

 Trabalho do Assistente Social  no Hospital   

 Trabalho do Assistente Social no CAPS  

 Debate de ideologia em Gramsci  

 Sincretismo e Serviço Social   

 Reestruturação da Universidade - REUNI; 

 Pesquisa na Formação da graduação, 

 Produção de Conhecimento 

 Balanço das Diretrizes Curriculares  

 Requisições que incidem no Estágio 

Supervisionado diante das transformações do 

mundo do trabalho. 

  

 Impactos da crise nos sujeitos, nas políticas sociais e no 

trabalho profissional;  

 violência sexual intra-familiar;  

 violência contra crianças, adolescentes, mulheres;  

 conciliação e insuficiência de serviços de apoio às 

famílias;  

 vigilância sócio-assistencial e monitoramento no SUAS; 

 alienação parental; família; família, gênero e 

monoparentalidade feminina;   

 trabalho social com famílias;  

 relações de gênero nos processos de trabalho em Serviço 

Social; 

 violação de direitos de diferentes segmentos sociais 

(crianças, adolescentes, mulheres, idosos, assistentes 

sociais);  

 direito à saúde; 

 dilemas éticos e influência dos valores religiosos do 

profissional na direção do trabalho;  

 cultura, arte e comunicação;  

 assistência estudantil; 

 acolhimento institucional; Plano Individual de 

Atendimento (PIA); audiências concentradas;  

 seleção sócio econômica; laudos, pareceres e estudos 

sociais;  

 Instrumentos técnicos; fontes documentais e orais; 

 estudo social 

 trabalho matricial; trabalho de equipe multidisciplinar ;  

 ouvidoria na saúde; 

 judicialização do BPC;  

 assessoria e consultoria; 

 trabalho do/a Assistente social e o processo de 

desregulamentação da legislação trabalhista;  

 vida cotidiana;  

 trabalho profissional no SUAS, CREAS, nos benefícios 

previdenciários;  na política de saúde, saúde mental e em 

atendimento a pessoas com HIV/AIDS;    

 gestão da política de assistência social.  

APRESENTACAO NO COLOQUIO 



Fundamentos: determinações e mediações 

societárias e particularidades brasileiras/ 

regionais. 
  

 Marcos históricos da profissão e as entidades da categoria 

profissional no Rio Grande do Sul   

 Elementos constitutivos das protoformas do Serviço Social, 

regionalidades e questão de gênero/ raça na trajetória histórica 

da profissão  

 Desenvolvimento de Comunidades no Movimento de 

Reconceituação do Serviço Social no Amazonas;  

 O pensamento de André Vidal na criação da escola de serviço 

social de Manaus/AM; 

 Análise da história do SS à luz do patrimonialismo / divisão 

sexual do trabalho expressa no primeiro-damismo 

 Particularidades da formação sócio-histórica brasileira e das 

regionalidades (espaço rural) no  formação profissional.   

 A questão urbana na cidade de São Paulo. 

 Fundamentos: vertentes teóricas e ídeo-políticas e categorias 

marxistas  

 Incidências contemporâneas do conservadorismo na formação 

profissional 

 Conservadorismo/ pensamento pós-moderno. 

 Análise teórico- crítica do pensamento pós-moderno  

 Categorias do pensamento de Gramsci (hegemonia; bloco 

histórico; momento ético-político, entre outras) 

 Alienação do Trabalho e sistema do capital 

 A contraposição entre tempo livre e tempo de trabalho na vida 

cotidiana/ validade da teoria do valor nos dias atuais 

 Serviço Social e práxis/ práxis mercantilizada. 

 Fundamentos: vertentes teóricas e ídeo-políticas e categorias 

marxistas  

 Emancipação e Serviço Social; 

 Ontologia marxista e a história oral no desvendamento dos 

processos históricos do cotidiano profissional;  

 Classes sociais / identidade profissional;  

 Método em Marx/ equívocos na 

apreensão(determinismo/economicismo) /  na análise da política 

social / na análise da assistência social/ na análise da questão 

urbana em São Paulo/ contribuição para o enfrentamento do 

conservadorismo/ pós-modernidade na profissão; 

 Século XXI: socialismo ou barbárie ( resenha). 

 Projeto ético-político 

 A construção da hegemonia e os componentes políticos do 

projeto profissional 

Temas que têm o serviço social como 
objeto da pesquisa na perspectiva dos 
seus fundamentos 

 
 serviço social na divisão social e técnica 

do trabalho;  
 dimensão contraditória do trabalho 

profissional;  
 serviço social como trabalho (concreto e 

abstrato);  
 assistente social como trabalhador 

assalariado;  
 autonomia relativa e projeto ético-

político;  
 dimensão pedagógica do serviço social;  
 dimensão ídeo-política do trabalho 

profissional; 

 mediações profissionais;   
 ética profissional;  
 vida cotidiana; 

 atribuições e competências profissionais, 
demandas e requisições do trabalho 
profissional; 

 processos, relações e condições de 
trabalho do/a assistente social:  

 intensificação e precarização das 
condições de trabalho, dos contratos e 
dos salários; jornada de trabalho e 
implicações da redução para 30hs;  

 relações entre precarização e 
assalariamento;  

 desregulamentação da legislação 
trabalhista. 

APRESENTACAO NO COLOQUIO 



•Trabalho profissional, projeto ético-político e possibilidades de 
sua efetivação no cotidiano da profissão; 

•O movimento histórico dos anos 1970/ 1980: projeto 
democrático-popular e o projeto ético-político; 

•A democracia e sua afirmação pelo/no projeto ético-político/ a 
questão da emancipação humana e as contradições implicadas 

no processo de realização do projeto profissional;  
•A cultura política expressa no projeto ético-político e em disputa 

com a cultura pós-moderna. 
•Fundamentos: método e produção do conhecimento; 

•A presença de Gramsci na produção do conhecimento no SS 
brasileiro; 

•Atualização da análise da profissão pelo ângulo do sincretismo 
teórico-prático; 

•Tratamento dos fundamentos do Serviço Social na produção de 
conhecimento na área no Brasil e em Portugal;-  implicações do 

ecletismo na produção do Serviço Social e o escasso debate 
sobre ele na profissão;  

•A política social na pesquisa em Serviço Social; 
•A dimensão investigativa da profissão/ a pesquisa como meio 

de fortalecimento do projeto profissional.  
•Fundamentos: método e produção do conhecimento 

•Reflexão sobre “a nova ação profissional” na produção 
bibliográfica dos anos 1980; 

•As racionalidades formal e dialética e as potenciais 
contribuições de autores à produção de pesquisa no Serviço 

Social (Mikhail Bakhtin);  
•As produções de Iamamoto e Martinelli na discussão da ruptura 

do Serviço Social; 
•A produção de Anna Augusta Almeida e o destaque de seus 

elementos fundamentais (ex. Diálogo);  
•Intersetorialidade e a interdisciplinaridade/  compreensão  de 

“novos paradigmas” e a negação da totalidade;  
•Análise da dimensão técnico-operativa da profissão;  

•Estratégia de análise integrada – estudo de caso, revisão 
bibliográfica sistemática e meta análise.  

 

APRESENTACAO NO COLOQUIO 



CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
  
Questões para o debate: como o serviço social está sendo 
problematizado como objeto de pesquisa?   
 

•Considerando o conjunto de trabalhos, são muito poucos os que abordam 
o serviço social como objeto de problematização numa perspectiva de 
totalidade de seus fundamentos históricos teórico-metodológicos, 
ético-político.   
 

•As concepções sobre a natureza do serviço social e a problematização 
dos seus fundamentos como profissão, trabalho, área de 
conhecimento, comparecem ainda em número reduzido, enquanto os 
trabalhos que tratam das várias políticas sociais e de programas específicos 
representam a esmagadora maioria. 
 

•E quando comparecem reflexões sobre o serviço social na divisão do trabalho 
ou sobre o significado social da profissão na sociedade capitalista, de modo 
geral se apresentam descoladas da análise das políticas ou programas sociais 
objetos da pesquisa, das lutas sociais da classe trabalhadora, nas quais se 
insere o/a assistente, ou da sistematização das experiências ou de dados 
empíricos;  
•São pontuações laterais, às vezes através de nota de rodapé remetendo a 
determinado autor. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

  
Questões para o debate: como o serviço social está sendo 
problematizado como objeto de pesquisa?   
 

• A concepção de serviço social “inserido na divisão social e 
técnica do trabalho como especialização do trabalho coletivo”, 
aparece referenciada ao pensamento de Iamamoto, Netto,  
Marx , Gramsci (em alguns casos); em outros, há dificuldade de 
aprofundamento teórico e de construção de mediações para a 
reflexão sobre os objetos analisados.  
 

 

•Situação que corrobora a tese de Iamamoto (2007) sobre a frágil 
associação entre os fundamentos históricos e teórico-metodológicos 
do Serviço Social - apoiados na teoria social marxista - e o trabalho 
social cotidiano, cujas mediações não foram suficientemente 
privilegiadas pela pesquisa e pela produção teórica da categoria 
profissional. 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

  
 

Desafios para o enraizamento da proposta do GTP junto aos grupo 
de pesquisa e junto à ABEPSS e  para a continuidade do trabalho 
do Grupo na próxima gestão da ABEPSS: 
 
 

•Articulação com a rede de pesquisadores no Eixo Serviço 
Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional no 
Brasil, para identificar os pontos comuns e as 
especificidades de cada ênfase (fundamentos /formação e 
trabalho profissional), bem como promover encontros para 
discussão e apresentação de pesquisas. 
 
 

• Promoção de encontros entre os oito GTP da ABEPSS e  
entre os grupos de pesquisas  que estudam e desenvolvem 
investigações sobre a temática Serviço Social: Fundamentos, 
formação e trabalho profissional;   



 

 

 

 

 

CONVITE - 2017 
I SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE OS FUNDAMENTOS DO 

SERVIÇO SOCIAL  

O evento se constitui num fértil espaço de debate e aprofundamento sobre os 

fundamentos do Serviço Social e de articulação acadêmico-política entre pesquisadores  

e grupos de pesquisas com vistas a construção  de uma agenda de encontros  e  

pesquisas  sobre os temas: fundamentos, trabalho e formação profissional. 

GTP Serviço Social, Fundamentos, 

Formação e Trabalho Profissional 

Biênio 2017-2018    



Local: Auditório Manoel Mauricio –  

Campus da UFRJ,  Praia Vermelha, RJ   

Dia  06 /11/ 2017 

Horário: 9 as 21 horas 
 

Programação: Em breve nas mídias   

 sociais e site das entidades da categoria. 

  

Evento contará com 3 mesas  

das quais participarão  

notáveis intelectuais da área.   
 

Inscrições: No local a partir 

das 8 horas do dia 06/11/2017 

 

Yolanda Guerra - Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre os Fundamentos do Serviço  

 Social  na  Contemporaneidade – NEFSSC/Universidade Federal do RJ - UFRJ.  
 

 Carina Moljo - Grupo de Pesquisa: Serviço Social, Movimentos Sociais e Políticas 

 Públicas/Universidade   Federal de Juiz de Fora – UFJF 

 

Alzira Lewgoy - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Exercício Profissional-  

GEFESS/Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

           

José Fernando Siqueira da Silva - Grupo de Estudos e Pesquisas Teoria Social de Marx e 

 Serviço  Social/UNESP-UNIFESP  

 

Moema Serpa - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Proteção Social – 

GETRAPS/ Universidade Estadual  da Paraíba – UEP                                   

Gestão 2017- 2018  
 

A Comissão Coordenadora Convida, 
    

 GTP Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional- 



MUITO 

OBRIGADA! 


