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RESUMO: 

O presente artigo tem como objetivo, identificar o discurso dos alunos concluintes do 
Serviço Social, observando as concepções ideológicas de enunciações voltadas 
para políticas sociais e ética. O objetivo geral é identificar o discurso dos alunos 
concluintes do serviço social observando as concepções ideológicas de enunciações 
voltadas para Políticas Sociais e ética. A metodologia foi exploratória, com 
levantamento a partir do qual entrevistou-se 09 alunos concluintes de Centro 
Universitários de Volta Redonda. O tratamento dado para os dados coletados foi 
qualitativo e quantitativo. A partir do levantamento realizado percebeu-se pelo 
discurso dos alunos, o nível e o impacto dessa aprendizagem, em sua formação 
discursiva. Verificou-se ainda que há uma percepção conceitual acerca do tema 
proposto – políticas sociais e ética – contudo, sabe-se que é de extrema importância 
a formação em Políticas Sociais e Ética na formação dos discentes para uma futura 
inserção no mercado de trabalho e sua respectiva atuação, para que no futuro 
possam atuar com capacidade crítica e interventiva. 
 
  
INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho se insere na linha de pesquisa de orientação da Análise do 
Discurso. 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 Serviço 
Social, na Mesorregião Sul Fluminense. A ideologia pode ser definida como um 
processo de comunicação implícito que determina as práticas (discursivas e outras) dos 
indivíduos constituídos em sujeitos. ( ORLANDI, p. 188). Assim, pode-se entender a 
ideologia como parte constitutiva da estrutura social; uma expressão da consciência dos 
homens; logo, corresponde a um modo de pensar que expressa a sociedade de um 
ponto de vista das classes fundamentais existentes. Desse modo, a identidade é 
construída no espaço discursivo da relação entre os indivíduos, ou seja, na interação do 
eu com o tu (cf. Brandão, 2010, p. 76). Há desse modo, uma relação dinâmica entre 
identidade e alteridade. Assim, o centro da relação não está nem no eu nem no tu, mas 
no espaço discursivo criado entre ambos. O sujeito só constrói sua identidade na 
interação um com o outro. (cf. Brandão, 2010, p. 76) Já a ideológica tem efeito retroativo 
na medida em que faz com que todo o sujeito seja “sempre já sujeito” (ORLANDI ET AL., 
1988 apud BRANDÃO, 2010), pois, ao mesmo tempo em que é interpelado pela 
ideologia, ele ocupa, na formação discursiva que o determina, com sua historia 
particular, um lugar que é essencialmente seu. A identificação do sujeito do discurso 
com a formação discursiva que o domina constitui o que Pêcheux (1975) chama forma-
sujeito. A forma-sujeito seria o sujeito que passa pela interpelação ideológica, ou seja, o 
sujeito afetado pela ideologia. Dessa maneira, pode-se perceber que há diferentes 
posições de sujeito. O sentido é concebido como algo que é produzido historicamente 
pelo uso e o discurso como efeito de sentido entre locutores posicionados em diferentes 
perspectivas. O sujeito é construído a partir de diversas posições-sujeitos, as quais 
estão relacionadas com determinadas formações discursivas e ideológicas. Como nosso 
foco de análise é o discurso visto em uma perspectiva do indivíduo, interessa-nos para o 
presente estudo as referências individuais e sociais que constroem cada ator no espaço 
social e isto está diretamente relacionado a um perfil cognitivo e cultural, no seu sentido 
mais amplo. Essa relação do cognitivo com o social impõe que o indivíduo esteja em 
constante (re)construção a partir do contexto histórico-social a que esteja exposto. O 
universo acadêmico é um espaço produtivo para a construção de identidades e 
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ideologias por meio da exposição às informações acadêmicas, sociais e organizacionais. 
É importante observar que no caso da educação superior atual, o discurso de poder é 
orientado pela LDB de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 9.394, Art. 43º que orienta a 
Educação no Ensino Superior no sentido de: I - estimular a criação cultural e o 
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; II - formar diplomados 

nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e 
para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV - 
promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação; V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 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; VII - promover a 
extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 
na instituição. 
O parágrafo VI, em especial, diz respeito ao presente projeto que tem como proposta 
discutir as marcas da polifonia no discurso de lideranças voltadas para projetos sociais.  

 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 orientem 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 

objetivo geral identificar o discurso dos alunos concluintes do serviço social, observando 
as concepções ideológicas de enunciações voltadas para Políticas Sociais e ética. O 
locus de análise será Instituição de Ensino Superior de Volta Redonda – Rio de Janeiro.  

Objetivos específicos: 

verificar a formação discursiva contida na grade curricular do curso que capacita o 
discente a desenvolver consciência social;  

identificar a percepção de ética social no discurso acadêmico;  

perceber o grau de consciência para Políticas Sociais e ética, despertado nos discentes, 
através das representações linguísticas (discurso dos alunos) a eficiência da 
capacitação voltada para o social no mercado de trabalho;  
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analisar o grau de relação que se pode estabelecer entre educação, mercado de 
trabalho atual e Política Social. 

 
 
METODOLOGIA 

Para a pesquisa, trabalhou-se com metodologia exploratória. O foco do 
levantamento foram os alunos do Serviço Social, que estivessem em período de 
conclusão de curso, em Volta Redonda. A coleta de dados foi realizada a partir de 
abordagem etnográfica, por meio de entrevistas abertas com 09 alunos. A escolha 
do curso se deve a proposta de atendimento ao público com orientações 
sócioadministrativa.  A coleta de dados para a pesquisa se realizou, também, em 
bibliografia pertinente ao tema; reportagens divulgadas pela mídia. 
 
 
POLÍTICAS SOCIAS  
 
O estimulo às Políticas sociais vem ganhando corpo e relevância competitiva em 
várias empresas e no âmbito social. O presente estudo pretende verificar a 
abrangência dessa noção no curso de Serviço Social.  
As políticas sociais são ações governamentais desenvolvidas em conjunto por meio 
de programas que possa proporcionar a garantia de direitos e condições dignas de 
vida ao cidadão de forma digna e justa. Estão inseridas na sociedade de diversas 
formas, hora como resposta do estado para com a sociedade às expressões da 
questão social, hora como mecanismos de manutenção da força de trabalho, 
resultantes das lutas de classe na obtenção de direitos de cidadania. Temos 
políticas sociais de diversas formas, dentre elas: área da saúde, educação, 
previdência, assistência, habitação, etc. (ROTTA; REIS, 2007) 
Em geral, as políticas sociais se apresentam em formas de programas sob a forma 
de beneficio e ou de um serviço. A política social é o campo privilegiado da 
intervenção profissional do Assistente Social, nas esferas de formulação, gestão e 
execução da política social, sendo este profissional importante para o processo de 
institucionalização das políticas públicas, na viabilização e na garantia de direitos 
sociais, e na consolidação do projeto ético, político da profissão, em busca da 
cidadania e da viabilização de direitos.   
Porém, nem sempre foi assim, a questão social era vista na ótica de disfunção do 
individuo, uma visão totalmente funcionalista de que os problemas sociais teriam que 
ser resolvidos ora sob prisma do destino, hora sob prisma do conformismo de que as 
coisas aconteciam naturalmente. Suas expressões não eram entendidas como 
decorrentes do modo capitalista de produção. As formas de lidar com essas 
expressões nas diversas formas de suas manifestações como a miséria, doenças, 
deficiências, eram tratadas pela bondade, no viés assistencial, não como cunho de 
direito. (ROTTA; REIS, 2007) 
Na atualidade, essa concepção foi modificada, a partir da Constituição Federal de 
1988, segundo Rotta e Reis (2007),  
 

no projeto capitalista de desenvolvimento, as políticas sociais assumiram 
um papel decisivo. O Estado se responsabiliza pelo bem estar dos cidadãos 
e, em consequência, elabora projetos e planeja atuações dirigidas a 
proteção das classes sociais mais frágeis e, inclusive, estendem a proteção 
a todos aqueles cidadãos em situação de risco e de perda de suas habituais 
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condições de vida, seja por enfermidade, incapacidade, aposentadoria ou 
outras situações laborais. Ou seja, o Estado procura estabelecer um 
complexo sistema de seguridade social que conceda prestações sociais 
ante as contingências ou necessidades vitais com o objetivo de satisfazer 
um mínimo de vida digna. 

 
POLÍTICAS SOCIAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

No Estado democrático que possuímos mesmo que longe de ideal, temos o 
reconhecimento dos direitos políticos, civis e sociais.  As políticas sociais voltadas 
para crianças e adolescentes emergiu no período de democratização política da 
sociedade Brasileira, que marcaram fortemente a década de 1990, onde surgiu a 
noção de direitos das crianças e adolescentes. No bojo de 1980, no período 
ditatorial, houve uma grande mobilização da população na obtenção de liberdade de 
expressão e democracia, essas mobilizações eram contra este governo, e 
conseguiram conquistar o direito de se expressarem. 
A partir da Constituição Federal de 1988 foi instituído legalmente o Estatuto da 
Criança e do adolescente (Lei N 8.069/ 90) com objetivo de tornar as crianças e 
adolescentes sujeitos de direitos. O ECA tem como base a doutrina de proteção 
integral, reforçando a ideia de “prioridade absoluta da Constituição. ”  
No ECA, estão determinadas questões, como os direitos fundamentais das crianças 
e dos adolescentes; as sanções, quando há o cometimento de ato infracional; quais 
órgãos devem prestar assistência; e a tipificação de crimes contra criança. 
 Para atendimento dos direitos da criança e do adolescente temos Além da 
Constituição Federal, o ECA, os Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Fundo dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, Conselho Tutelar. (PEREZ; 
PASSONE, 2010)  
 
Políticas sociais para idosos 
 

A velhice é uma das etapas natural que o ser humano passa por sua trajetória de 

vida, e mais que isso, envelhecer é um direito do ser humano, e estar protegido é um 
direito social, ou seja, são direitos adquiridos após o nascimento, fundamentais que 
não podem ser legitimamente negados a uma pessoa, um direito irrecusável, 
individual, para todos, universal. 
Existem programas, projetos e direitos e deveres sociais para com os idosos, 
fazendo valer a lei e o seu cumprimento.  Segundo a lei que regulamenta a vida dos 
idosos (LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994) diz que o objetivo da Política 
Nacional do Idoso é assegurar os direitos sociais com condições que garantam 
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Segundo essa lei, 
considera-se pessoa idosa, o indivíduo acima de sessenta anos de idade. A família, 
a sociedade e o Estado devem garantir aos idosos os direitos de cidadania e 
participação na comunidade, dando bem–estar e o direito à vida. 
 O idoso não pode sofrer nenhum tipo de discriminação, a diretriz da política do 
idoso prioriza a participação do idoso em planos, programas e projetos que são 
desenvolvidos pela sociedade. E dever do Estado, dar garantia e priorização no 
atendimento aos idosos através de condições que garantam a sua própria atividade 
e sobrevivência.  Em 2003 foi aprovado o Estatuto do Idoso - uma Lei Federal, de  
10.741, de 1º de outubro de 2003, isto é, uma Lei Orgânica do Estado Brasileiro 
destinada a regulamentar os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos que vivem no país. Dentro desse código de leis prevê 
o respeito, os direitos e os deveres do idoso. (PAULAIN, 2011) A saúde é um direito 
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garantido por lei de todo e qualquer cidadão, instituído na Constituição Federal de 
1988, que reconhece em seu art. 6º (BRASIL, 2015) a saúde como um direito social 
fundamental, que exige do Estado prestações positivas no sentido de efetivá-la, por 
meios de Políticas Públicas sociais e econômicas (PAULAIN, 2011) 
 
Violência doméstica 
 

O tema violência doméstica tem estado em foco em nosso cotidiano e em nossa 
sociedade, suas causas são diversas e suas consequências enormes, podendo 
deixar sequelas inrreparáveis, sendo um problema de cunho social. 
 Temos as mais variadas formas de violência doméstica dentre as mais comuns  
Segundo, Soares (2003) afirma que a “ONU estabelece o ano de 1979 como Ano 
Internacional da Criança”, sendo este o princípio de um novo olhar para a criação e 
efetivação dos direitos da criança em nível mundial.  
Em 1989 é aprovada pela Assembléia Geral da ONU a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança com o objetivo de fortalecer os direitos infantis, 
estabelecendo meios legais de garantir o seu exercício.  
Quanto a violência a mulher foi criada a Lei Maria da Penha, lei 11.340, de 07 de 
agosto de 2006 um dispositivo legal brasileiro que visa aumentar o rigor das 
punições sobre crimes domésticos, normalmente aplicada aos homens que agridem 
fisicamente ou psicologicamente a uma mulher, esposa e ou companheira.  
 Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva em 7 de agosto de 2006, a lei entrou em vigor no dia 22 de setembro 
de 2006, e já no dia seguinte o primeiro agressor foi preso, no Rio de Janeiro, após 
tentar estrangular a ex – esposa. A lei descreve: 

 
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos do art. 226 da lei de 11.340 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e a Violência contra a Mulher; 

dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução 

Penal; e dá outras providências. (WIPÉDIA, 2016) 

 

ÉTICA  

A ética é uma palavra derivada do grego, e significa aquilo que pertence ao caráter, 
é a ciência da moral, isto é, esfera do comportamento humano, podendo ser 
aplicada à vertente profissional. Ética e Moral estão relacionados, mas se 
diferenciam, porque moral está relacionada na obediência e a normas, costumes ou 
mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos e a ética, busca fundamentar o 
modo de viver pelo pensamento humano. O código de ética do Serviço Social indica 
como o profissional deve se comportar no âmbito da sua profissão, suas atribuições 
e deveres, garantir a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais de Serviço 
Social. Essa legislação oferece orientações e mecanismos para o controle da 
atuação profissional. 

 

   

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/poder-e-soberania/constituicao-federal/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/politicas-publicas/
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POLITICAS SOCIAIS VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE 

Devido a crise ecológica no nosso planeta que vem atingido a humanidade e se 
acentuado com o passar do tempo, está em voga a discursão em torno do meio 
ambiente. Os problemas ocasionados no meio ambiente, fez com que os governos 
criassem políticas públicas no enfrentamento da problemática em torno da questão 
ambiental. Em relação às políticas públicas ambientais no Brasil, a economia na 
época da ditadura militar, durante boa parte do século XX foi de grande exploração 
dos recursos e riquezas naturais que nosso país possuía em abundancia, pautando 
todo seu desenvolvimento (econômico, político, social, etc.) na exaustiva produção 
de produtos primários (agricultura, pecuária, extração de metais preciosos, extração 
de madeira e outros. Foi devido às pressões internacionais e de organizações não-
governamentais pela preservação ambiental que o Brasil teve que adotar políticas 
públicas ambientais de preservação e conservação criando, inclusive, diversos 
dispositivos e mecanismos legais, como a criação da SEMA (Secretaria de Meio 
Ambiente) em 1973, após o péssimo impacto internacional da posição do Brasil na 
Conferência de Estocolmo (1972), pois a tese defendida pelo governo brasileiro era 
a de que o crescimento econômico deve se dar a qualquer custo. Tivemos também a 
criação do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) em 1989, pelo governo 
Sarney, como consequência do aumento exorbitante das queimadas na Amazônia e 
da efervescência do debate internacional a respeito das incertezas que decorreriam 
de mudanças climáticas em fruto das emissões de dióxido de carbono. A criação em 
1992 do Ministério do Meio Ambiente (MMA) extinguiu a SEMA. Mas o principal 
dispositivo legal criado foi, sem dúvida, a Política Nacional de Meio Ambiente  em 
1981- Lei 6.938/81, após  esta política, em 1988 com a  Constituição Federal criou o 
elemento normativo que faltava para considerar o Direito Ambiental uma ciência 
autônoma dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo do que já ocorria em 
outros países. O art. 23 da Constituição Federal (BRASIL, 2015) estabelece as 
competências da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal: “É competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] VI - 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - 
preservar as florestas, a fauna e a flora”. Mas é o capítulo VI, composto pelo art. 25, 
que a carta magna trata de modo mais específico do “Meio Ambiente. (MEDEIROS, 
2011) 
 
 
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 
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Atividades de Práticas Transversais Acadêmicas IV: Direitos 
Humanos 

movimentos Sociais 

Tópicos Especiais II: Gênero e Etnia 

Projeto de Extensão à Comunidade 
Fundamentos históricos teóricos e metodológicos do serviço 
social 

Fonte: Estrutura Curricular Serviço Social – UGB 
 
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 e Ética iniciou-se a análise das entrevistas realizada no curso de Serviço 
Social, 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, por isso apresentar, pelo discurso, panorama de 
representações simbólicas voltado para essa proposta de desempenho social e 
ético, pautada no exercício de cidadania. 
Assim, a análise dos dados de fala revelaria se o Plano Pedagógico do Curso 
Serviço Social prepararia o futuro profissional com habilidades e olhar crítico, 
capacitando-o, desse modo, para o reconhecimento de que o curso é constituído por 
políticas sociais, e sua importância na sociedade para gerar fatores positivos, como 
se pode perceber em (1), (2), (3) e (4). 
 
Ex (1): O que você entende sobre Política social?  

 Política social são meios, mecanismos utilizados para amenizar a questão 

social, são direitos que devem ser viabilizados aos usuários sem nenhuma 

distinção. (Informante D) 

 Política social é uma maneira de garantir direitos essenciais a população. Ela 

é fruto de reivindicações da classe trabalhadora e, é uma forma do Estado 

dar resposta as reivindicações e ao mesmo tempo garantir aquilo que ele não 

proporciona por conta própria (Informante A) 

 Ex (2) O que você entende por ética? 
 
 A ética esta relacionada a moral, e ação humano, e juízo moral, é um 

conjunto de regras ou princípios ou maneiras de pensar que nos guiam como 

devemos agir com o outro ou em uma sociedade. (Informante B) 

 Ética ao meu entendimento é um compromisso moral que visa atitudes 

dignas, justas na sociedade e principalmente no âmbito do trabalho. 

Ex (3) Qual das disciplinas que você cursou pontuou mais a questão ética e 
políticas sociais? 

 
 Principalmente as disciplinas de serviço social, ética em serviço social, 

fundamentos histórico metodológico do serviço social. 

 A questão ética eu acredito que a disciplina de ética em serviço social e as 

políticas sociais acho que são citadas na maioria das disciplinas. 
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Ex (4) O que você entende sobre políticas sociais voltadas para: idosos, 
crianças e adolescentes, violência domestica, mulheres, sustentabilidade do 
planeta? 
 
Eu acho válido porque cada meio, cada política tem seu direcionamento, o idoso tem 
uma, a criança e o adolescente tem outra, a violência contra a mulher tem outra, eu 
acho importante porque cada política social vai ser voltada para um campo e tendo 
elas voltadas tanto para o idoso quanto criança e adolescente, e para mulheres em 
situação de violência, acho válido porque busca garantir os direitos que muitos não 
sabem e principalmente a proteção, porque cada um tem seu campo especifico de 
atuação. 
 
 
RESULTADOS 
 

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, concluinte do curso, as marcas, o nível e o 
impacto dessa aprendizagem, em sua formação discursiva. Percebe-se uma média 
percepção cognitiva diferenciada no discurso dos alunos concluintes e o impacto da 
formação discursiva voltada para Políticas Sociais e noção ética, tanto no que tange 
seu conceito, quanto à vertente profissional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Com o levantamento dos dados verificou-se que os alunos possuem um discurso 
mediano, mais conceitual, do que um amplo conhecimento. Percebe-se que ambos 
conceituam o tema em torno de ética e políticas sociais mas não aprofundaram no 
assunto, apresentaram conhecimento básico de conceitos teóricos do que foi 
proposto e questionado.  
Entre os informantes, percebe-se que: 

 
 
Em suas falas estiveram presentes noções éticas, e no caso das políticas sociais 
discorreram que são importantes para os indivíduos na viabilização dos direitos e 
souberam diferenciar do senso comum quanto a questão de benesse, deixando 
claro a questão do Direito do cidadão. 
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Em relação as políticas sociais específicas para Crianças e adolescentes, idosos, 
mulheres e sustentabilidade do planeta, só caracterizaram a importância destas para 
estes segmentos, mas não discorreram sobre cada uma, e enfatizaram a relação 
destas com o seu direito.  
De acordo com os resultados percebe-se que os alunos concluintes de serviço social 
possui um entendimento bom, mediano em torno da temática de políticas sociais e 
ética em suas falas,discorreram  da importância de compreender as políticas sociais 
como direito do cidadão, fora da ótica e do senso comum de benesse. Embora 
tenham apresentado conhecimento teórico básico, ambos os alunos se salientaram 
para o cunho social e crítico a respeito dos direitos do cidadão. Nas suas falas 
discorreram teoricamente a respeito das respectivas perguntas, mesmo não 
aprofundando nos temas, foram incisivos, coerentes e conseguiram responder o 
questionário. Como são alunos e ainda não estão atuando no mercado de trabalho e 
por não terem experiência e segurança, ficaram tímidos ao serem questionados 
quanto aos seus conhecimentos. Percebeu-se uma certa timidez e insegurança na 
hora de responder. No total de alunos entrevistados, apenas 03 foram seguros nas 
suas respostas. Acredita-se que esse comportamento seja devido a se sentirem 
testados, quanto aos seus conhecimentos e por saberem que suas respostas seriam 
expostas a um trabalho de grau de importância muito grande, mesmo que seus 
nomes não sejam mencionados, expostos. Todavia no geral os discentes de serviço 
social possuem uma boa capacidade cognitiva e um discurso ético, coerente, voltado 
para políticas sociais e ética, além de uma noção básica para a importância de seu 
olhar social para sua eventual inserção no mercado de trabalho após o término do 
curso. 
 
CONCLUSÕES 
Concluiu-se através da análise dos dados que os alunos do curso de serviço social possuem 

um discurso voltados para políticas sociais e noção ética presentes na grade curricular. Sendo 

assim, o curso preparou os discentes para atuarem no mercado de trabalho em futura inserções 

que necessitem de capacitação para políticas sociais e éticas. Possibilitando, desse modo, 

atuação crítica, condizente com seu arcabouço teórico, presentes nas disciplinas do curso. 

Competências importantes para construção de uma identidade profissional.  
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