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Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar os currículos dos 
cursos de graduação em Serviço Social das Instituições 
Públicas de Ensino Superior do Estado do Paraná quanto 
à inserção dos temas Adolescência, Juventude e 
Socioeducação. A pesquisa pretendeu avistar eventuais 
lacunas nos respectivos currículos quanto aos temas da 
pesquisa e ainda identificar como esta abordagem tem se 
configurado nos cursos das instituições pesquisadas, 
buscando contribuir com o debate acadêmico em torno da 
formação em Serviço Social. 

Introdução   

No estudo realizou-se uma pesquisa bibliográfica, 
documental e exploratória nas matrizes disponíveis nos 
sites. Após isso se localizou as ementas e as matérias que 
continham as palavras chaves, e as que possivelmente 
têm relação com a temática, e se construiu categorias 
para refletir as abordagens desses temas nas ementas.  
Em seguida entrou-se em contato com as universidades, 
para saber quais biografias estão sendo utilizadas para se 
discutir esse assunto. Todos esses processos têm o 
intuito de analisar a formação do assistente social perante 
a política pública de socioeducação. 

Material e Métodos 

A pesquisa possui natureza bibliográfica e documental e 
é de caráter exploratório e descritivo. Sistematizamos as 
principais idéias trabalhadas num texto organizado nos 
seguintes itens: A Formação Profissional em Serviço 
Social e as Políticas Públicas; A Formação Profissional 
em Serviço Social e as Diretrizes Curriculares: Reflexões 
sobre a Socioeducação. Em paralelo foi realizada a busca 
pelas ementas nos Currículos, conforme disponibilizados 
nos sites das respectivas universidades, a partir das quais 
foi realizada análise temática dos conteúdos das ementas 
à luz do referencial teórico produzido. 

Resultados e Discussão 

No Paraná existem oito instituições de Ensino Superior 

Público que possuem o curso de Serviço Social. Em cada 

matriz se fez uma primeira análise em busca das 
temáticas socioeducação, juventude e adolescência. E 
nesse processo percebeu-se que a temática juventude 
era muito mais frequente que as outras duas, aparecendo 

7 vezes. Já a temática adolescência apareceu 4 vezes e 
socioeducação aparece explicitamente somente 1 vez 
nas matrizes. No currículo das 2 universidades federais 
as temáticas não são explícitas nas ementas, se fez 
também um levantamento das matérias que tinham 
relação com as temáticas, e se construiu  categorias para 
refletir as abordagens desses temas nas ementas . Na 
pesquisa se apurou que a política de socioeducação é 
pouco tratada dentro das graduações em Serviço Social, 
configurando-se uma lacuna na formação profissional 
dos/das assistentes sociais no Estado do Paraná. 

Conclusão ou Conclusões 

Ao longo da pesquisa foi alcançado o objetivo de se 
analisar as ementas das IES públicas do Estado do 
Paraná. Pelas ementas foi possível analisar as 
graduações perante a inserção das temáticas escolhidas 
para nortear essa pesquisa. Analisando as ementas se viu 
que por mais que o MEC e a ABEPSS coloquem em 
destaque as políticas públicas e sociais em seu currículo 
de base comum que deve ser a base das diretrizes 
curriculares das IES, ainda se tem lacunas nos ensinos 
dessas, em relação a  política pública de socioeducação. 
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