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RESUMO

O presente trabalho tece considerações sobre o método do Marx e sua interlocução com a pesquisa no Serviço
Social. O método possibilita a análise da realidade social a partir das determinações postas pela realidade material e
se posiciona a favor da classe trabalhadora ao criticar a sociedade burguesa. O método proposto do Marx enfrenta
diversas críticas em virtude dos direcionamentos assumidos, no entanto a partir da sua incorporação pelo Serviço
Social com o movimento de Reconceituação da profissão, vem impulsionando o desvelamento da realidade social e a
compreensão das expressões da questão social. Além disso, desperta para a importância da pesquisa no Serviço
Social, não apenas no âmbito acadêmico, mas enquanto uma atividade primordial para a formação e também para o
exercício profissional, capaz de romper com práticas conservadoras e de promover uma intervenção profissional
crítica.

PALAVRAS-CHAVE: Método de Marx; Pesquisa; Serviço Social.

ABSTRACT

The present work deals with the Marx method and its interlocution with the Social Work research. The method makes
possible the analysis of social reality from the determinations put by the material reality and stands in favor of the
working class in criticizing bourgeois society. The proposed method of Marx faces several criticisms due to the
directions taken, however, since its incorporation by the Social Service with the movement Reconceptualization of the
profession, has been promoting the unveiling of social reality and the understanding of the expressions of the social
question. In addition, it awakens to the importance of research in Social Work, not only in the academic field, but as a
primary activity for training and also for the professional exercise, capable of breaking with conservative practices and
promoting a critical professional intervention.

KEY WORDS: Marx&39;s method; Search; Social service.

1. INTRODUÇÃO

O método proposto por Marx inaugura uma nova forma de fazer ciência e filosofia, em virtude do seu caráter
ontológico. Essa ontologia, se diferencia da grego-medieval devido ao seu caráter histórico. Marx aborda o ser
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envolvido em relações históricas, sendo a práxis a categoria mediadora entre sujeito e objeto e a totalidade a
categoria central.

Destrinchando melhor essas especificidades, Marx no método marxiano, foi responsável por lançar as bases de uma
nova cientificidade, sem fazer maiores aprofundamentos, no sentido que ele não escreveu esquematicamente algum
tratado sobre o seu método ou alguma espécie de orientação, justamente por ter em vista que a ontologia não parte
de regras preestabelecidas, mas obedece o movimento do objeto inserido no real, sujeito a diversos determinantes.
No entanto, a partir do método pode explicar os fundamentos da sociabilidade burguesa e o caminho para sua
superação.

A relação entre o marxismo e a pesquisa no Serviço Social é de fundamental importância, já que é imprescindível para
a profissão a análise crítica da realidade. Além disso, a pesquisa é inerente ao exercício profissional do assistente
social, e por esse motivo não deve se restringir apenas ao universo acadêmico, mas perpassar a profissão em todas
suas esferas, visando a qualificação continuada e a compreensão das expressões da questão social[i].

Este trabalho tem o intuito de tecer considerações sobre o Método de Marx e sua interlocução com o exercício da
pesquisa no Serviço Social. A pesquisa baseou-se no referencial teórico Materialista Histórico Dialético, por se tratar
de uma perspectiva que contribui para desvelar a realidade, por meio de mediações que permitem a apreensão do
real em sua totalidade. Consistiu em um estudo exploratório e enquanto procedimento de coleta de dados, optou-se
pela revisão bibliográfica da literatura encontrada que tem a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com
a produção escrita, dita ou filmada sobre determinado assunto (GIL, 2010).

2. PONTUAÇÕES SOBRE O MÉTODO

Marx derruba por terra todos os conceitos que serviam de base para as teorias idealistas, ao mostrar que nenhum
outro teórico pensou a realidade material como um importante determinante para a história e as relações sociais no
geral. A fazer isso, aponta o erro de Hegel, que considerava o real como resultado do pensamento em si, e mostra o
contrário, é o pensamento se apropria do concreto e o eleva ao concreto pensado. Acrescenta ainda que

[...] a totalidade concreta, como totalidade de pensamentos, como um concreto de
pensamentos, é de fato um produto do pensar, do conceber; não é de modo nenhum o
produto do conceito que pensa separado e acima da intuição e da representação em
conceitos. O todo, tal como aparece no cérebro, com um todo de pensamentos, é um
produto do cérebro pensante que se apropria do único modo que lhe é possível [...].
(MARX, 1982, p. 117).

Para Marx, a história da humanidade advém da ação de indivíduos reais frente as suas condições matérias de
existência, enquanto Hegel atribuía ao desenvolvimento das ideias. Dessa forma para Marx as ideias são explicadas a
partir do real, e não são a ele precedentes, só a partir do existente é possível explicar como foram produzidas, é o ser
social que determina a consciência, não o contrário.

Para Marx o modo pelo qual a produção material de uma sociedade é realizada constitui o
fator determinante do desenvolvimento e das transformações sociais e históricas. Para ele
aquilo que os indivíduos são depende das condições materiais da sua produção. Sua
concepção da história assenta, portanto, no desenvolvimento do processo real de
produção. Nesse sentido, o materialismo de Marx procede de modo inverso ao de Hegel. –
Não mais o homem, mas os humanos, todos singulares, não mais a sociedade, mas os
indivíduos que estabelecem entre eles relações determinadas. E não mais o trabalho em
geral, mas modos de produção historicamente determinados. Marx segue sua análise
ressaltando que é a base material que exerce influência direta nas instituições jurídicas,
políticas (as leis, o Estado) e ideológicas (as artes, a religião) e essas – facetas da vida
social só devem ser interpretadas e compreendidas a partir de sua base material. Ao
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contrário da visão idealista da história, ela não tem que procurar uma categoria para cada
época, pois – permanece constantemente no terreno real da história; ela não explica a
prática segundo a idéia, explica a formação das idéias segundo a prática material.
(CARVALHO; LESSA, 2011, p. 04).

Os estudos de Marx têm como intuito analisar “[...] a sociedade burguesa. De fato, pode-se circunscrever como o
problema central da pesquisa marxiana a gênese, a consolidação, o desenvolvimento e as condições de crise da
sociedade burguesa, fundada no modo de produção capitalista.” (NETTO, 2009, p. 672). Marx apresenta que é a partir
da compreensão da sociedade burguesa que é possível conhecer as relações sociais e a totalidade dessa sociedade,
não só considerando as relações econômicas, mas também o social, o político e o cultural.

Assim, a teoria é o movimento real do objeto transposto para o cérebro do pesquisador – é
o real reproduzido e interpretado no plano ideal (do pensamento). Prossigamos: para Marx,
o objeto da pesquisa (no caso, a sociedade burguesa) tem existência objetiva; não
depende do sujeito, do pesquisador, para existir. O objetivo do pesquisador, indo além da
aparência fenomênica, imediata e empírica – por onde necessariamente se inicia o
conhecimento, sendo essa aparência um nível da realidade e, portanto, algo importante e
não descartável –, é apreender a essência (ou seja: a estrutura e a dinâmica) do objeto.
Numa palavra: o método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da
aparência, visa alcançar a essência do objeto. (NETTO, 2009, p. 674 – grifos originais).

Marx ao tratar do Método da Economia Política faz uma crítica aos economistas, que partem da análise do
aparentemente concreto, tendo “[...] uma representação caótica do todo, e através de uma determinação mais precisa,
através de uma análise, chegaríamos a conceitos cada vez mais simples; do concreto idealizado passaríamos a
abstrações cada vez mais tênues até atingirmos determinações as mais simples.”. (MARX, 1982, p. 116).

Dessa forma, os economistas começam pelo o todo e depois de feita a análise, percebem uma gama de relações
gerais abstratas determinantes, isto é, elementos isolados que originam os sistemas econômicos mais amplos. Essa
postura é defendida por Marx - a viagem de volta - avançar do simples ao complexo[ii] “[...] mas desta vez não como
uma representação caótica de um todo, porém com uma rica totalidade de determinantes e relações adversas.”
(MARX, 1982, p. 116).

É nessa direção que Marx parte de Luckács para apresentar sua noção de dialética, em que afirma que

O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do
diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, como
resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto,
o ponto de partida também da intuição e da representação. No primeiro método, a
representação plena volatiza-se em determinações abstratas, no segundo, as
determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento.
(MARX, 1982, p. 116).

Marx critica a concepção linear de desenvolvimento histórico defendido pela Economia burguesa, que concebe as
relações de determinado modo produtivo como continuidade de outro anterior, naturalizando-as. Dessa forma a
sociedade burguesa mascara as categorias da economia, que ao aparecerem, o fazem de forma disfarçada, diferente
das relações que a originaram.

Seria, pois impraticável e errôneo colocar as categorias econômicas na ordem segundo a
qual tiveram historicamente uma ação determinante. A ordem em que se sucederam se
acha determinada, ao contrário, pelo relacionamento que tem umas com as outras na
sociedade burguesa moderna, é que é precisamente o inverso do que parece ser uma
relação natural, ou do que corresponde a série do desenvolvimento histórico. Não se trata
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da relação que as relações econômicas assumem historicamente na sucessão das
diferentes formas da sociedade. Muito menos de sua ordem de sucessão “na ideia”
(Proudhon) (representação nebulosa do movimento histórico). Trata-se da sua hierarquia
no interior da moderna sociedade burguesa. (MARX, 1982, p. 122).

Netto (2009, p. 688 – grifos originais) sinaliza que o método em Marx não é um conjunto de regras formais com vistas
a enquadrar seu objeto de estudo, em que sobretudo, as mudanças são explicadas a partir das alterações nas
relações de produção. Assim,

[...] Marx não nos apresentou o que “pensava” do capital: ele nos descobriu a estrutura e a
dinâmica reais do capital; não lhe “atribuiu” ou “imputou” uma lógica: extraiu da efetividade
do movimento do capital a sua (própria, imanente ao capital) lógica – numa palavra,
deu-nos a teoria do capital: a reprodução ideal do seu movimento real. E para operar esta
reprodução, ele tratou de ser fiel ao objeto: é a estrutura e a dinâmica do objeto que
comandam os procedimentos do pesquisador. O método implica, pois, para Marx, uma
determinada posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela em que se põe o
pesquisador para, na sua relação com o objeto, extrair dele as suas múltiplas
determinações.

Os pressupostos do Materialismo Histórico geram discordâncias e divide opiniões entre os estudiosos. O método
aparece como um dos problemas centrais da teoria social de Marx, seja pelas próprias indagações acerca de
orientações metodológicas sobre o método marxiano ou pelas reações que enfrenta por estabelecer ligações com o
projeto revolucionário, culminando no enfrentamento de duras críticas em virtude da opção política assumida. Por se
vincular a luta da classe trabalhadora e exercer um posicionamento contrário a burguesia, Marx enfrentou inúmeras
polêmicas.

Muito disso decorre da apropriação indevida da teoria marxiana, através de leituras equivocadas ou até mesmo
tentativas frustradas de dar continuidade a seus escritos. Uma das problemáticas que obra marxiana enfrenta,
refere-se a uma série de interpretações equivocadas oriundas das influências positivistas da Segunda e Terceira
Internacional, que deram origem a ideologia stalinista

Delas resultou uma representação simplista da obra marxiana: uma espécie de saber total,
articulado sobre uma teoria geral do ser (o materialismo dialético) e sua especificação em
face da sociedade (o materialismo histórico). Sobre esta base surgiu farta literatura
manualesca, apresentando o método de Marx como resumível nos “princípios
fundamentais” do materialismo dialético e do materialismo histórico, sendo a lógica
dialética “aplicável” indiferentemente à natureza e à sociedade, bastando o conhecimento
das suas leis (as célebres “leis da dialética”) para assegurar o bom andamento das
pesquisas. Assim, o conhecimento da realidade não demandaria os sempre árduos
esforços investigativos, substituídos pela simples “aplicação” do método de Marx, que
haveria de “solucionar” todos os problemas: uma análise “econômica” da sociedade
forneceria a “explicação” do sistema político, das formas culturais etc. (NETTO, 2009, p.
669 – grifos do autor).

Atribuem erroneamente a teoria Marx, uma imagem economicista em detrimento dos fatores sociais e culturais. Pelo
contrário é o ponto de vista da totalidade histórica que diferencia o marxismo de outras correntes de cunho burguês.
Aliado a isso, defende-se equivocadamente que a teoria de Marx remete ao determinismo ao se basear num certo
evolucionismo, que afirma que uma determinada dinâmica tendia a um fim específico da história – o socialismo.

Lessa e Carvalho (2011) ressaltam que a verdadeira critica a Marx seria outra, a impossibilidade de separar as esferas
da estrutura da superestrutura, pois é cada vez mais complicado distinguir o econômico, do político e do cultural, por
exemplo, por se tratar de elementos auto implicados.
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[...] isso não significa desconsiderar o valor e a importância da estrutura econômica,
significa apenas que – tal valor não pode ser determinado a priori e que, tendo de ser
aferido empiricamente, pode variar de processo histórico para processo histórico. Mas,
como defende Hobsbawm – apesar da inseparabilidade essencial do econômico e do
social na sociedade humana, a base analítica de uma investigação histórica da evolução
das sociedades humanas deve ser o processo de produção social. (CARVALHO; LESSA,
2011, p. 06).

Outro erro recorrente, é a interpretação da teoria marxiana sem levar em consideração o contexto histórico em que
Marx escreveu, assim seus escritos são produto de uma época e de um contexto determinado e mesmo que sirvam
para explicar a realidade contemporânea apresentam lacunas. Ainda

[...] é importante lembrar que a teoria materialista não é criação de Marx. Segundo Loyd, o
materialismo histórico é – uma das mais antigas e importantes tentativas ou série de
tentativas de propor uma teoria e/ou metodologia explanatória geral para o domínio da
história estrutural. Mesmo a teoria de Marx e Engels foi uma elaboração, síntese e
reconstruções de versões anteriores. O mesmo nos diz quando afirma que – as fontes
históricas da doutrina de Marx são em geral duas: por um lado a filosofia de Hegel; por
outro o materialismo dos séculos XVII e XVIII. Sua teoria seria na verdade uma síntese
criadora destas duas tradições opostas e diferentes. (CARVALHO; LESSA, 2011, p. 03).

Mesmo com todas as críticas acerca do marxismo não se pode deixar de mencionar a sua importância para a
abordagem histórica, ao considerar o homem enquanto sujeito e ao mesmo tempo objeto da história, bem como suas
contribuições para a produção intelectual a partir do século XX. Além disso, a incorporação do marxismo pelo Serviço
Social conferiu a profissão a compreensão das contradições da sociedade burguesa, bem como reforçou a atuação do
assistente social em prol dos interesses da classe trabalhadora.

3. A INCORPORAÇÃO DO MÉTODO DE MARX NA PESQUISA DO SERVIÇO SOCIAL

Foi a partir de uma das vertentes do movimento de Reconceituação[iii], a intenção de ruptura, que se deu a
aproximação do Serviço Social com o método de Marx, mesmo com todos os questionamentos acerca de leituras
equivocadas ou a partir de manuais político-partidários. Essa aproximação teve início com mais ênfase entre os anos
1980 e 1990, e desde então vem sendo gradualmente incorporada e sua compreensão aprimorada nas fileiras da
categoria ao longo dos anos.

O direcionamento crítico através do método de Marx conferiu alterações nas normativas que regulamentam a
formação e o exercício da profissão, que se expressam nas diretrizes curriculares para os cursos de Serviço Social no
Brasil, na revisão do Código de Ética do Assistente Social em 1993 e na formulação de um projeto ético-político
claramente comprometido com demandas da classe trabalhadora.

Mesmo com as conquistas do Movimento de Reconceituação ainda persistem práticas que vão de encontro aos
interesses da classe trabalhadora, contrapondo-se a um dos pilares defendidos pelo movimento. Por isso, se tornou
uma tarefa de suma importância, pensar o papel da pesquisa[iv] no Serviço Social, ao propiciar a reconstrução das
mediações que compõe a realidade social e a fortalecer a profissão frente aos inúmeros desafios impostos
cotidianamente pela ordem burguesa.

Dessa forma, a pesquisa no Serviço Social deve estar alocada aos valores norteadores pelo projeto ético-político
profissional, bem como ter em vista as bases que constituíram a profissão no Brasil e as relações nas quais ela está
inserida. “É na relação pesquisa e ação, profissional e pesquisa que se adquire maturidade intelectual, que se
desmistifica o aparente como realidade concreta, que se reconhece na realidade a sua complexidade e riqueza ao se
constituir como totalidade.” (SETUBAL, 2007, p. 70).
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A partir dessa concepção destaca-se a importância da incorporação do método de Marx, para as pesquisas
desenvolvidas no âmbito do Serviço Social. O método dialético, conforme sinalizado, orienta o percurso a ser seguido
com base nas implicações provenientes do objeto de estudo e da dinâmica da realidade, consiste

[...] em uma revisão e em uma reflexão crítica e totalizante porque submete à análise toda
interpretação pré-existente sobre o objeto de estudo. Traz como necessidade a revisão
crítica dos conceitos já existentes a fim de que sejam incorporados ou superados
criticamente pelo pesquisador. Trata-se de chegar à essência das relações, dos processos
e das estruturas, envolvendo na análise também as representações ideológicas, ou
teóricas construídas sobre o objeto em questão. (LIMA; MIOTO, 2007, p. 39).

Para chegar na totalidade e na realidade concreta deve-se recorrer a mediaticidade, ao conhecer o conjunto de
determinações que estão por traz do que se apresenta. O homem a priori se defronta com o objeto de forma
imediatizada, pois a realidade em si mesma não se mostra em um primeiro plano de forma concreta, assim para o
homem conhece-la em seu sentido verdadeiro deve proceder a partir de aproximações sucessivas.

No primeiro momento somente é possível ao homem conhecer o que se apresenta diante de seus olhos, sendo
necessário para que “[...] ultrapasse o estágio do sensível e caminhe em direção à ‘coisa em si’, a essência da
realidade, ele tem que sair da conduta contemplativa/reflexiva para se por em ação pela práxis transformadora.”
(SETUBAL, 2007, p. 65).

Entretanto para alguns profissionais de Serviço Social a vivência da práxis como fruto de atividade humana ao longo
da história, torna-se uma tarefa difícil. Reiterando para o desenvolvimento de atividades que obedecem apenas a
rotina institucional, desarticuladas de correlações mais gerais e seu significado para além da demanda posta.

A coexistência de correntes teóricas de interesses e métodos tão diferentes tem dificultado
o rompimento com a conduta norteada pela pseudoconcreticidade e o desvencilhamento
da compreensão que se tem da práxis como sinônimo de trabalho [...] São problemas que,
muitas vezes, justificam a criação de políticas sociais reafirmadoras das facetas pelas
quais a questão social se explicita, em determinado contexto e tempo, funcionando como
elementos basilares do discurso instituído. (SETUBAL, 2007, p. 65).

Desse modo a transformação da práxis profissional, exercida pelo assistente social em práxis social é colocada em
xeque. A pesquisa tem o potencial de alterar esse quadro marcado pela pseudoconcreticidade, ao “[...] provocar no
profissional o desejo de se movimentar – enquanto pesquisador e/ou profissional responsável por ações institucionais
que, aparentemente, não têm responsabilidade direta de produzir conhecimento – no sentido de fazer com que o
pensar e o agir possam interagir dialeticamente.” (SETUBAL, 2007, p. 65).

A teoria é um conhecimento organizado que passa por um processo de sucessivas abstrações, ao avançar da
aparência para a essência da realidade. A pesquisa e a prática profissional são duas formas de produzir conhecimento
que possuem suas especificidades. Assim não é apenas na universidade que é possível pesquisar, através das
instituições de fomento à pesquisa, mas além disso tem-se a pesquisa no âmbito dos serviços, que geralmente não é
valorizada pela academia e faz parte da prática e do cotidiano de muitas instituições.

Isso fica claro ao analisar os trabalhos submetidos para publicação e/ou apresentação. A maioria massiva dos
trabalhos são de estudantes ou de professores, desconsiderando o compromisso político-profissional de todo
profissional de Serviço Social no desenvolvimento de atividades de pesquisa.

Ao trazer para o centro a preocupação com a pesquisa, o Serviço Social reconhece a sua
complexidade como profissão histórica, inserida e construída no movimento real da
formação social capitalista. Procura não se contentar com a aparência da coisa, descobre
caminhos que conduzem à apreensão da essência da realidade e, com isso, justifica a
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razão do existir da teoria e da ciência. (SETUBAL, 2007, p. 68).

Assim a pesquisa feita a partir da inserção profissional do Serviço Social em espaços sócio-ocupacionais é
considerada tão importante quanto a pesquisa acadêmica, devendo também ser valorizada como forma de
conhecimento, sendo necessário refletir sobre ela.

Na área social, pesquisas de tipo exploratório têm trazido contribuições muito importantes
para a compreensão de questões novas que estão sendo percebidas na realidade
concreta, denominados de “temas emergentes”. A pesquisa exploratória permite uma
aproximação de tendências que estão ocorrendo na realidade, para as quais não temos
ainda conhecimento sistematizado nem bibliografia consolidada. Nestas condições é
preciso consultar pessoas que tenham alguma experiência prática em relação ao tema ou
que elaboraram alguma observação, ainda que inicial, sobre os fenômenos que estão
ocorrendo. (MARSIGLIA, 2006, p. 384-385).

A partir das argumentações percebe-se que ainda há um longo caminho a ser seguido na discussão sobre a pesquisa
no Serviço Social, que além de ter tradição recente, vem adquirindo novos contornos através do aprofundamento da
interlocução com o método de Marx. Um dos desafios é superar a dicotomia entre teoria e prática, que redunda na
separação entre os profissionais vinculados a academia e aos campos de atuação profissional propriamente ditos e
que implica em refrações para a discussão da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES

Marx estudou a sociedade burguesa do seu tempo se posicionando em prol da classe trabalhadora, considerando as
relações sociais a chave para entender a sociedade contemporânea. As categorias para ele, obedecem os preceitos
da dinamicidade objetiva e reflexiva, são determinadas por sua existência concreta, que ressaltam seu caráter
ontológico. Na sua análise a universalidade é transparecida a partir de uma série de correlações que podem ser
estabelecidas com outros objetos.

É importante ter em vista que mesmo considerando a economia enquanto um traço de grande importância para
explicar a realidade, a teoria marxiana não se reduz ao economicismo conforme muitos proclamam, pois ele também
confere valor a fatores políticos e culturais. Procura acima de tudo compreender o pensamento a partir da realidade
que esse pensamento se origina. Os equívocos de interpretação da teoria de Marx, decorrem em grande parte da
leitura via marxismo vulgar, que reduz a marxismos a uma gama de simplismos e determinismos.

Em relação à pesquisa no Serviço Social, é fundamental o estabelecimento de interlocução com o método de Marx,
pois além de contribuir para o desvendamento da realidade social, impulsiona o exercício da criticidade do assistente
social no âmbito dos seus espaços de atuação, de forma a reprimir a execução de atividades meramente técnicas e
descompromissadas com os interesses da classe trabalhadora, bem como ações que possuam viés conservador e
obedeçam apenas os imperativos da ordem burguesa.

Por isso, sinaliza-se que a pesquisa no Serviço Social não deve ser restringir exclusivamente aos profissionais
vinculados a academia, mas deve perpassar todos os espaços de atuação do assistente social. Principalmente por se
tratar de uma pesquisa desenvolvida a partir dos parâmetros da crítica a sociedade burguesa com a incorporação com
o método de Marx, que possibilita a compreensão das determinações sociais que a constituem e o exercício de uma
intervenção profissional coerente com os valores defendidos pela categoria.
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[1] Segundo Iamamoto e Carvalho (2009, p. 77) “a questão social não é senão as expressões do processo de
formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade exigindo seu
reconhecimento de classe por parte do empresariado e do Estado.”

[2] “Marx separa claramente o que é da ordem da realidade, do objeto, do que é da ordem do pensamento (o
conhecimento operado pelo sujeito): começa-se ‘pelo real e pelo concreto’, que aparecem como dados; pela análise,
um e outro elementos são abstraídos e, progressivamente, com o avanço da análise, chega-se a conceitos, a
abstrações que remetem a determinações as mais simples. Este foi o caminho ou, se se quiser, o método.” (NETTO,
2009, p. 683-684 – grifos originais).

[3] Foi um movimento latino-americano ocorrido entre os anos 1965 e 1975, que impulsionou entre a categoria dos
assistentes sociais um debate acerca dos seus pressupostos teórico-metodológico, culminando na formulação de
diversas tendências enquanto alternativas teórico-práticas para responder ao “Serviço Social tradicional”, que se
referia ao conjunto de princípios doutrinários e interventivos com base na Doutrina Social da Igreja. (NETTO, 1991).

[4] Entende-se pesquisa como: “um processo no qual o pesquisador tem ‘uma atitude e uma prática teórica de
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constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente’, pois realiza uma atividade de
aproximações sucessivas da realidade, sendo que esta apresenta ‘uma carga histórica’ e reflete posições frente à
realidade (MINAYO, 1994, p. 23 apud LIMA; MIOTO, 2007, p. 38).
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