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Resumo 
 

O presente estudo versa sobre como as Universidades de Porto Alegre, que dispõem de 

Cursos de Psicologia e Serviço Social, vem formando os profissionais, para inserção na 

Política de Assistência Social e no Sistema que a materializa, o SUAS. Justifica-se a escolha 

dessas duas profissões em razão de ambas serem requisitadas legalmente pela Política para 

compor as equipes básicas das unidades estatais que articulam a rede de serviços e são 

consideradas portas de entrada nos territórios, em nível municipal, para o acesso nos níveis de 

proteção básica (CRAS) e proteção especial (CREAS). Destaca ainda as competências que 

são exigidas desses profissionais para inserção no Sistema e aporta reflexões sobre outras 

competências, que embora não mencionadas pela legislação são necessárias a uma inserção 

profissional crítica e propositiva, que contribua para o aprimoramento da PNAS e do SUAS, 

entendidos como importantes conquistas da sociedade brasileira. Nesse sentido, o eixo da 

integralidade é destacado pelo estudo, reconhecendo a necessária intersetorialidade e 

interdisciplinaridade para que a proteção social tenha maior efetividade. O estudo, 

caracterizado como do tipo misto, articula dados quantitativos e qualitativos, trabalhados de 

modo concomitante e fundamenta-se no método marxiano de investigação que tem nas 

categorias trabalho, contradição, historicidade e totalidade, seus eixos articuladores centrais. 

Apresenta-se resultados parciais da investigação a partir de um levantamento acerca das 

produções acadêmicas realizadas por essas áreas sobre a temática no Brasil e da análise 

preliminar das disciplinas ofertadas por essas IES que trabalham com temas relacionados à 
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Política. Encontra-se em fase de execução as coletas diretas complementares realizadas a 

partir de grupos focais com alunos finalistas de duas IES, uma pública e uma privada. Para 

tanto já foi elaborado e testado o roteiro de grupo focal.  Como considerações preliminares 

conclui-se que a produção acadêmica sobre a temática ainda é pouco significativa no conjunto 

das áreas, se comparada a outros temas trabalhados, dada a sua relevância para a qualificação 

e possível inserção de profissionais dessas áreas, especialmente em tempos de desemprego 

estrutural. Por outro lado, verifica-se que no conjunto da produção nacional a área do Serviço 

Social tem predominância significativa, influenciando sobremaneira o debate e a gestão do 

conhecimento e da inteligência no âmbito dessa Política. 


