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RESUMO: 

O presente projeto, patrocinado pela FAPERJ, tem como objetivo, identificar o 
discurso dos alunos concluintes do Serviço Social e do Direito, observando as 
concepções ideológicas de enunciações voltadas para políticas sociais. O 
objetivo geral é Identificar o discurso dos alunos concluintes do serviço social e 
do direito, observando as concepções ideológicas de enunciações voltadas 
para Políticas Sociais. A metodologia é de levantamento de dados e estudo 
bibliográfico. A partir de um levantamento inicial percebeu-se pelo discurso dos 
alunos, concluintes do Serviço Social, as marcas, o nível e o impacto dessa 
aprendizagem, em sua formação discursiva. Espera-se verificar uma percepção 
cognitiva diferenciada no discurso dos alunos concluintes do Direito. Assim, 
será necessário aumentar o nosso campo de análise, verificando junto aos 
discentes de outros Centros Universitários, Federais e Particulares, o impacto 
da formação discursiva voltada para Políticas Sociais. Ao fim do Projeto, 
pretende-se construir um livro de transcrições de fala dos discentes concluintes 
das Universidades, mostrando com isso o resultado da apropriação discursiva 
das Políticas Sociais locais 
 
INTRODUÇÃO 
O presente trabalho se insere na linha de pesquisa de orientação da Análise do 
Discurso. O tipo de análise que se propõe é o da corrente da análise do discurso 
da Escola Francesa que tem como base autores como Pécheux (2009), Althusser 
(1970), Benveniste (1989).  A temática está voltada para a construção da 
identidade e da ideologia dos alunos dos Cursos de graduação do Instituto de 
Ciências Sociais e Humanas, do Direito e Serviço Social, em diferentes Centros 
Universitários da Mesorregião Sul Fluminense. Esse tema surgiu por força de 
questionamentos das necessidades do mercado atual que orienta que a formação 
discursiva acadêmica instrua os profissionais de cada área a seguir a cultura social 
do mercado de trabalho 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).  
 
OBJETIVOS: 

O presente projeto tem como objetivo geral Identificar o discurso dos alunos 
concluintes do serviço social e do direito, observando as concepções 
ideológicas de enunciações voltadas para Políticas Sociais. O locus de análise 
será Instituições de Ensino Superior de Volta Redonda e Barra Mansa – Rio de 
Janeiro. Nos específicos, iremos verificar a formação discursiva contida na 
grade curricular dos cursos universitários do Serviço Social e Direito que 
capacita o discente a desenvolver consciência social; identificar a percepção de 
ética social no discurso acadêmico do Serviço Social e Direito; perceber o grau 
de consciência, Políticas Sociais e ética, despertado nos discentes do Serviço 
Social e Direito pelas Instituições de Ensino Superior; observar através das 
representações linguísticas (discurso dos alunos) a eficiência da capacitação. 
voltada para o social no mercado de trabalho; analisar o grau de relação que se 
pode estabelecer entre educação, mercado de trabalho atual e Política Social. 
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METODOLOGIA 
Para a pesquisa, trabalharemos com 28 informantes, sendo 14, em Volta 
Redonda e 14, em Barra Mansa. A amostra será constituída de 14 mulheres e 
14 homens de Centro Universitário de Volta Redonda e Barra Mansa, 
totalizando um total de 28 informantes. A mostra será constituída de alunos dos 
cursos de Serviço Social (07 mulheres e 07 homens), Direito (07 mulheres e 07 
homens). A escolha dos cursos se deve a proposta de atendimento ao público 
com orientações sócioadministrativa. Os discentes devem estar em períodos 
de conclusão de curso.  A coleta de dados para a pesquisa se realizará 
também: em bibliografia pertinente ao tema; reportagens divulgadas pela mídia. 
 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A teoria sobre Responsabilidade Social surgiu na década de 1950 sendo um de 
seus precursores Bowen (1957, p.03). O autor baseou-se na ideia de que os 
negócios são centros vitais de poder e decisão e que as ações das empresas 
atingem a vida dos cidadãos em muitos pontos, questionou as 
responsabilidades com a sociedade que se espera dos “homens de negócios”, 
e defendeu a ideia de que as empresas devem compreender melhor seu 
impacto social, e que o desempenho social e ético deve ser avaliado por meio 
de auditorias e devem ainda ser incorporados à gestão de negócios. Na 
atualidade, com a cobrança e conscientização da sociedade sobre os seus 
direitos e deveres, houve a necessidade de uma crescente mudança na 
postura das empresas frente às necessidades sociais. E a transformação do 
contrato social entre as empresas e a sociedade fez-se necessária. Além disso, 
para as empresas, a responsabilidade social passa a ser um diferencial 
competitivo. (cf. Bertoncello& Chang, 2007).. Esse contrato social/psicológico 
carrega em seu bojo um conjunto de expectativas que o tornam extremamente 
importantes, mas representa um acordo na maioria das vezes que está entre 
linhas (cf. Marras, 2000).  
 
PLANO PEDAGÓGICO DO CURSO DO SERVIÇO SOCIAL. 

     Quadro 1- Disciplinas voltadas para Políticas Sociais 

DISCIPLINAS DE SERVIÇO SOCIAL 

Atividades de Práticas Transversais Acadêmicas I: Criança e Adolescente 

Política Social 

Direito e Legislação Social 

Atividades de Práticas Transversais Acadêmicas I: Questão Ambiental 

Direito e Legislação Social 

Atividades de Práticas Transversais Acadêmicas III: Relações Étnicos-Raciais 

Ética em Serviço Social 

Atividades de Práticas Transversais Acadêmicas IV: Direitos Humanos 

Movimentos Sociais 

Tópicos Especiais II: Gênero e Etnia 

Projeto de Extensão à Comunidade 

      Fonte: Estrutura Curricular Serviço Social – UGB 
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Como o propósito da pesquisa era o de verificar pelo discurso dos discentes a 

contribuição acadêmica na construção de formação ideológica voltada para Políticas 

Sociais, iniciou-se a análise das entrevistas realizadas nos cursos de Serviço Social, as 

entrevistas do Direito ainda estão em andamento, no Centro Universitário Geraldo Di 

Biase.  Escolheu-se iniciar a análise pelo curso Serviço Social, por acreditar que o curso 

possui um perfil extremamente voltado para Políticas Sociais e por isso apresentar 

melhor um panorama do discurso voltado para essa proposta de desempenho social e 

ético, pautada no exercício de cidadania. 

Assim, a análise dos dados de fala revela que o Plano Pedagógico do Curso Serviço 

Social prepara o futuro profissional com habilidades e olhar crítico, capacitando-o, 

desse modo, para o reconhecimento de que o curso é constituído por políticas sociais, 

como se pode perceber em (1), (2) e (3). 

Ex (1):  o curso de serviço social é constituído por politicas sociais, até porque a política 

social é uma das coisas que fundamentam a profissão. A profissão é movida e 

regulamentada por lei, ela trabalha e tem como instrumento de execução a inclusão 

social, a reinserção do usuário na sociedade capitalista, através das políticas sociais. 

(Informante D) 

Ex (2): O curso todo do Serviço Social se volta para as Políticas Sociais, inclusão social, 

nos três eixos: na saúde, na assistência e na previdência (Informante B) 

Ex(3): O curso todo é pautado para essa questão, é serviço social então está pautado na 

inclusão e na questão social. (Informante F) 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
O estimulo às Políticas sociais vem ganhando corpo e relevância competitiva em várias 

empresas e no âmbito social. O presente estudo pretendeu verificar a abrangência dessa 

noção no curso de Serviço Social.  A relevância estaria no fato de perceber pelo discurso 

dos alunos, concluintes dos cursos, as marcas, o nível e o impacto dessa aprendizagem, 

em sua formação discursiva. Espera-se verificar uma percepção cognitiva diferenciada 

no discurso dos alunos concluintes do Direito. Assim, será necessário aumentar o nosso 

campo de análise, verificando junto aos discentes de outros Centros Universitários, 

Federais e Particulares, o impacto da formação discursiva voltada para Políticas Sociais.  

Ao fim do Projeto, pretende-se construir um livro de transcrições de fala dos discentes 

concluintes das Universidades, mostrando com isso o resultado da apropriação 

discursiva das Políticas Sociais locais. 
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