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APÊNDICES
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APÊNDICE A – ROTEIRO INICIAL DA 
PESQUISA DE CAMPO

Idade:

Ano de formação:

Local de formação:

Tempo de atuação como assistente social:

Área de atuação atual:

Pós-graduação:

Qual? Quando?

1. O que você entende quando falamos em referencial teórico-

-metodológico do Serviço Social?

2. Na sua atuação profissional, qual seria o referencial teórico-

metodológico que orienta sua prática? Dê um exemplo disso 

no seu trabalho profissional.

3. O que você entende por pluralismo e ecletismo?
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APÊNDICE B – NOVO ROTEIRO 
DA PESQUISA DE CAMPO

Idade:

Ano de formação:

Local de formação:

Tempo de atuação como assistente social:

Área de atuação atual:

Pós-graduação:

Qual? Quando?

1. O que você entende quando falamos em referencial teórico-

-metodológico do Serviço Social?

2. Como foi abordada a questão teórico-metodológica na sua 

formação acadêmica? Fale um pouco de sua formação (pon-

tos positivos, negativos).

3. Na sua atuação profissional, qual seria o referencial teórico-

metodológico que orienta sua prática? Dê um exemplo disso 

no seu trabalho profissional. Ou: Como se dá o seu traba-

lho profissional no dia a dia? Você compreende que há um 

referencial teórico-metodológico que a(o) orienta?
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4. Como você descreveria suas condições de trabalho atuais 

(salário, carga horária, regime de trabalho, relações institu-

cionais, exigências etc.)?

5. Como você analisa a conjuntura brasileira atual na qual você 

se insere como assistente social (questão social, política, eco-

nomia etc.)?
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APÊNDICE C – ROTEIRO COMPLEMENTAR 
DA PESQUISA DE CAMPO

1. Como foi abordada a questão teórico-metodológica na sua 

formação acadêmica? Fale um pouco de sua formação (pon-

tos positivos, negativos).

2. Como você descreveria suas condições de trabalho atuais 

(salário, carga horária, regime de trabalho, relações institu-

cionais, exigências etc.)?

3. Como você analisa a conjuntura brasileira atual na qual você 

se insere como assistente social (questão social, política, eco-

nomia etc.)?
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