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cursos   privados,   conseguiu-se   informações   de seis. 

  Resumo  

O projeto teve por finalidade apresentar como os cursos 

presenciais de Serviço Social no Paraná projetam a 

formação professional. Através da análise dos projetos 

pedagógicos (PPPs), evidenciou-se que no perfil proposto 

dois elementos se destacam: uma  fomação que capacite 

para atuar nas expressões da questão social e uma 

formação que possibilite uma capacitação teórica, política 

e técnica. 

  Introdução  

A formação profissional em Serviço Social no Brasil está 

alicerçada em um projeto de formação profissional que 

tem nas diretrizes curriculares nacionais de 1996 o seu 

fundamento. A partir da leitura analítica dos PPPs dos 

cursos presenciais, buscou-se caracterizá-los, 

identificando as finalidades formativas, bem como o perfil 

a ser formado. 

  Material e Métodos  

Através de uma pesquisa documental, concatenada aos 

estudos e pesquisas realizados pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre a formação profissional em Serviço 

Social – GEPFOR, analisou-se os projetos politico- 

pedagógicos dos cursos presenciais de Serviço Social no 

Paraná. Dos 18 cursos foi possível o acesso a 14 PPPs, 

de outros dois cursos as informações foram obtidas 

através dos sites institucionais e não se obteve 

informações de dois cursos privados. 

  Resultados e Discussão  

A partir do levantamento e análise dos projetos 

pedagógicos dos cursos explicitou-se o qual o perfil 

pretendido a ser formado por eles. Tendo por referência o 

perfil indicado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o curso de Serviço Social, aprovadas pela Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, em 

1996, analisou-se o perfil proposto pelos cursos. Os 

cursos propõem um perfil formativo que se estrutura em 2 

grandes elementos, quais sejam: 1) Formação que 

capacite para atuar nas expressões da questão social; 2) 

Formação que capacite para construção de um conjunto 

de conhecimentos que se desdobram a partir das três 

dimensões profissionais. Dos 10 cursos presenciais 

públicos, 7 apontam que a formação profissional deve se 

direcionar para capacitar para atuar nas expressões da 

questão social. Dos 

Destes 6 cursos, 3 enfatizam que a formação deve 

preparar para a atuação nas expressões da questão 

social. Do total e cursos, 11 apresentam, no perfil 

profissional proposto, a vinculação da formação com o 

debate sobre a questão social, indicando que no processo 

formativo de assistentes sociais é necessário capacitar 

para a compreensão da questão social e de suas múltiplas 

manifestações, bem como, na construção de respostas 

profissionais para o seu enfrentamento. As respostas 

profissionais às demandas postas à profissão como 

desdobramentos das expressões da questão social, se 

caracterizam nas propostas dos cursos como intervenção 

profissional através da formulação e implementação de 

políticas sociais e serviços sociais. Sobre o segundo 

elemento identificado na pesquisa, o perfil a ser formado 

pelos cursos enfatiza que a  formação deve possibilitar a 

articulação de um conjunto de conhecimentos teórico-

práticos.  Esses conhecimentos se ancoram na definição 

de diretrizes curriculares das Diretrizes Curriculares de 

1996 que afirmam que a formação profissional implica um 

tríplice capacitação, qual seja: teórico-metodológica, 

ético- política e técnico-operativa. Dos 10 cursos públicos, 

3 fazem menção direta, ou seja, citam estas três 

capacitações. Dos 6 cursos privados, 2 fazem essa 

indicação direta 

  Conclusões  

Apesar de alguns cursos não mencionarem diretamente 

este tripé formativo pelos nomes/conceitos referenciados 

nas Diretrizes Curriculares, eles apontam os 

conhecimentos referentes as Diretrizes Curriculares. 

Sendo assim há um alinhamento do perfil proposto pelos 

cursos com o perfil indicado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais de 1996 aprovadas pela categoria profissional. 
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