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RESUMO: 

O presente projeto apresenta as políticas acadêmicas voltadas para projetos sociais. Para 

isso realizamos levantamento bibliográfico e estamos iniciando a pesquisa de campo 

para comprovarmos o que a literatura mostra, ou seja, que há grande investimento 

Acadêmico com políticas sociais. O levantamento bibliográfico observado até o 

momento mostrou que há um compromisso social do Governo e das Instituições em 

estimular políticas que estimulem os alunos a terem competência e habilidades 

múltiplas entre elas as que se dizem respeito à responsabilidade social. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente projeto se insere na linha de pesquisa de orientação da Análise do Discurso. 

Para o desenvolvimento e análise das enunciações, trabalharemos com a noção de 

identidade que no nosso caso será construída a partir da interação social  assim como do 

Plano Pedagógico do Curso Serviço Social. 

A noção de identidade na análise de discurso é orientada pela relação existente entre 

linguagem e história. Desse modo o indivíduo está sujeito à língua e à história. Um 

indivíduo que fala na posição de Assistente Social, por exemplo, deriva o sentido de 

suas palavras da relação que elas mantêm com a formação discursiva em que as 

inscreve. Sendo assim, o sujeito está submisso as noções absorvidas ao longo de sua 

vida Acadêmica.   

O Assistente Social se posiciona do lugar que ocupa, que lhe dá identidade. As 

necessidades do mercado atual determinam que a formação discursiva acadêmica 

instrua os profissionais de cada área a seguir a cultura social do mercado de trabalho 

atual e os oriente sobre sua postura no que diz respeito ao papel que desempenhará em 

uma organização. Essa mesma orientação determina que assumam uma postura 

generalizante. Com competências como a capacidade de aplicar e mobilizar um 

conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades face às múltiplas tarefas a realizar. 

Faz parte dessa competência, promover uma educação em que se trabalhe a 

sensibilização, a consciência da dignidade humana (cf, Lopes & Macedo, 2006). 

Entende-se, portanto, que é preciso políticas públicas que favoreçam a organização 

comunitária por meio do compartilhamento de responsabilidades, como definido por 

Miracy Gustin (2008): “Capital social e humano deve ser concebido como a existência 

de relações de solidariedade e de confiabilidade entre indivíduos, grupos e coletivos.”  

 

 OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo geral identificar as políticas voltadas para o Projeto 

Social, e perceber que nível de consciência social desperta no futuro Gestor. O locus de 

análise será Volta Redonda - Rio de Janeiro. No específico, verificar a formação 
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discursiva que capacita ao futuro líder a desenvolver  consciência social no Serviço 

Social.  

 

METODOLOGIA 
 

Para a realização do projeto, faremos pesquisa de campo, seguiremos os passos da 

abordagem etnográfica, ou seja, monitoramento dos discursos, por meio de entrevistas. 

Na sequência, realizaremos análise dos dados com o objetivo de traçar o perfil do 

entrevistado e do ambiente ao qual está inserido a fim de entender melhor os aspectos 

histórico-sociais que constroem o discurso ético e políticas voltadas para movimentos 

Sociais, no nosso caso específico alunos concluintes que estejam realizando curso 

Universitário na Região de Volta Redonda. 

O instrumento ou a ferramenta de pesquisa utilizada será composto, também, de 

perguntas fechadas. A coleta de dados para a pesquisa se realizará também: em 

bibliografia pertinente ao tema;  reportagens divulgadas pela mídia. 

DESENVOLVIMENTO 

A ÉTICA COMO REGULADORA DE COMPORTAMENTOS 
 

 

Para, Sánchez Vásquez (2000), “à diferença dos problemas prático-morais, os éticos são 

caracterizados pela sua generalidade”. O indivíduo encontra dificuldades no dia a dia 

para resolver seus problemas, toma por base a norma que reconhece e aceita como boa. 

Seria segundo o autor, inútil recorrer à ética com a esperança de encontrar nela uma 

norma de ação para cada situação concreta. A ética, apenas, orientará o que é um 

comportamento pautado por normas, ou em que consiste o bom, visado pelo 

comportamento moral.  

A resposta sobre o que é bom varia de uma teoria para outra: para uns, o bom é a 

felicidade ou o prazer; para outros, o útil, o poder, a autocriação do ser humano, etc. 

Assim, a função fundamental da ética é a mesma de toda teoria: explicar, esclarecer ou 

investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. Por 

outro lado, a realidade moral varia historicamente e, com ela, variam os seus princípios 

e as suas normas. Por isso, a moral participa de uma função ideológica precisa: contribui 

para a veiculação de modos de ser e de valores que favorecem a legitimação da ordem 

social (Barroco (2009)). Assim, o que permite que uma teoria se torne ideologia e seja 

incorporada no âmbito do senso comum é a sua adequação à lógica constitutiva das 

relações sociais de uma dada formação social, ou seja: na sociedade, uma ideologia se 

torna dominante quando representa, no nível das ideias, as necessidades materiais e 

espirituais de (re)produção de tal sociedade. 

 
PLANOS PEDAGÓGICOS DE CURSO VOLTADOS PARA POLÍTICAS SOCIAIS  

 

Atualmente, os alunos concluintes das universidades brasileiras carregam consigo  não só as 

competências e os conhecimentos técnicos específicos, mas também múltiplas habilidades. 

Segundo Nacif e Camargo (2009), o espaço de formação geral e do desenvolvimento de 

competências múltiplas constitui um requisito importante na formação universitária. Assim, 
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ter habilidade múltipla é ter: capacidade de comunicação oral e escrita, capacidade para lidar 

com situações novas e desconhecidas, capacidade de liderança e de trabalhar em equipe, 

capacidade de lidar com situações complexas e o enfrentamento de situações problemas.  

Por isso, a maioria das diretrizes curriculares, dos cursos de graduação aprovada pelo 

Conselho Nacional de Educação apresenta entre a grade de competências a que diz respeito 

à competência social e interpessoal. Tais competências fazem parte da grade de Plano 

Pedagógico de Curso. Dentre os valores que devem ser estimulados estão: a ética nas 

relações; conscientização para a transformação socioambiental; compromisso com a 

responsabilidade social. A LDB de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 9.394, Art. 43º, orienta que 

a Educação no Ensino Superior tenha pelo menos sete finalidades entre elas: VI - estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 

serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O levantamento bibliográfico realizado para o desenvolvimento do presente trabalho 

revelou que a noção ética é uma teoria que estuda o comportamento e a aplicação do 

que o indivíduo interpreta como moralidade. A moralidade desse modo se constitui da 

formação ideológica reconhecida como elemento de valor pela sociedade que a 

reproduz. Com base nessa visão, os cursos de graduação vêm monitorando as 

necessidades do mercado e construído Planos Pedagógicos de Curso para dar conta da 

aquisição de competências múltiplas para que os alunos apliquem, habilidade, como ser 

capaz de agir mediante os problemas do mundo, em particular os nacionais e regionais, 

prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade, por exemplo, compromisso com a responsabilidade social. 
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