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Introdução. Os aspectos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social no Brasil são indispensáveis 
para a formação de futuros Assistentes Sociais. São conteúdos que percorrem da origem e constituição do 
Serviço Social no início do Século XX até os dias atuais. O material disponível, em geral, já vem impregnado de 
uma análise crítica a partir de um olhar dos dias de hoje. Os textos produzidos no período são de difícil acesso 
tanto para os alunos de graduação quanto para alguns professores. Buscando suprir esta lacuna foi proposta a 
construção de um objeto de aprendizagem que abarcasse o período denominado de “Doutrinário” e que nós 
completamos “Doutrinário Católico”. Compreende a gênese e a estrutura do Serviço Social no Brasil (de 1936 a 
1947). Objetivo. Construir um objeto de aprendizagem que oportunize ao estudante de serviço social apreender 
o processo de constituição do Serviço Social Brasileiro e seus fundamentos teóricos e metodológicos calcados na 
Doutrinária Social da Igreja Católica.  Metodologia. A elaboração do objeto de aprendizagem foi feito com o 
suporte do Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação a Distância (NAPEAD/UFRGS) utilizando a metodologia 
Interad que compreende as seguintes etapas: compreensão, preparação, experimentação, elaboração e 
apresentação. Na etapa de compreensão foi feita uma seleção inicial do material a partir da tese de doutorado em 
Serviço Social do primeiro autor. Seguiu-se uma entrevista com a equipe do NAPEAD/UFRGS o que levou a 
refletir sobre a necessidade de  redimensionar o objeto e a relação da proposta com os elementos técnicos. Na 
preparação foi realizada a classificação de textos e materiais já existentes, bem como a busca de novos, como 
filmes, lista de produção de assistentes sociais no período Também buscou-se material bibliográfico a ser indicar 
para aprofundamento dos assuntos abordados. Nas etapas seguintes o diálogo do primeiro autor com a coautora 
dos demais integrantes da equipe de execução foi intensificado com o objetivo de adequação do design do objeto 
de aprendizagem ao objetivo e à orientação teórica do mesmo e para que todos os links funcionassem 
corretamente, bem como garantir que todos os textos de aprofundamento estivessem disponíveis online. Na 
revisão final da elaboração foi tomada uma decisão conjunta de que a estrutura do hipertexto já conteria os 
demais períodos da história do Serviço Social brasileiro com indicação de “em construção”. Resultados. O 
hipertexto foi denominado de “Serviço Social Brasileiro: fundamentos históricos, teóricos e metodológicos” 
abrange o inicio do Serviço Social no Brasil, de 1936 (data da criação da primeira Escola de Serviço Social) até 
1947 (ano da realização do I Congresso Brasileiro de Serviço Social). As informações são disponibilizadas são 
textos  e fontes sobre o período, com destaque para a produção dos assistentes sociais da época e a indicação da 
localização do material. As primeiras oito escolas criadas de 1936 a 1945 são nominadas com links para as atuais 
páginas das mesmas. A navegação no hipertexto é realizada através de menus disponíveis na barra superior, por 
sub menus  e por links nos textos. Os alunos podem utilizar o hipertexto desde que possuam um navegador e 
conexão com a internet. É um suporte para as disciplinas de Introdução ao Serviço Social e de Fundamentos 
Históricos, Teóricos e Metodológicos (I, II e III). 
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