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RESUMO

A pesquisa no meio acadêmico é essencial para a formação em Serviço Social por permitir ampliar o
conhecimento das questões sociais, bem como do projeto profissional no Brasil. O artigo advém de
pesquisa de iniciação científica que teve por objeto a Pesquisa em Serviço Social e o perfil do corpo
docente de grupos de pesquisa na Região Nordeste. Busca investigar os perfis dos docentes e suas
linhas de pesquisa com o propósito de compreender a relação entre formação profissional e os temas
que envolvem o exercício docente. Conclui-se que a pesquisa é parte constitutiva da docência no
Serviço Social no nordeste e que os temas pesquisados referem-se às demandas tradicionais e
emergentes na profissão. A análise dessa temática é relevante no âmbito acadêmico por contribuir na
formação do Assistente Social e permitir desvelar as expressões da questão social.

Palavras-chave: Pesquisa em Serviço Social. Perfil Docente. Nordeste.

ABSTRACT

Research in the academic world is essential for training in Social Work because it allows to increase
the knowledge of social issues, as well as professional project in Brazil. The article comes from
research of scientific initiation that had as object the Research in Social Work and the profile of the
teaching staff of research groups in the Northeast Region. It seeks to investigate the profiles of
teachers and their lines of research in order to understand the relationship between professional
training and the subjects that involve the teaching exercise. It is concluded that the research is a
constituent part of teaching in the Social Work in the northeast and that the subjects researched refer to
the traditional and emerging demands in the profession. The analysis of this theme is relevant in the
academic field because it contributes to the formation of the Social Worker and allows to unveil the
expressions of the social question.

Keywords: Research in Social Work. Profile of the Professor. Northeast Region

RESUMÉ

La recherche dans le milieu universitaire est essentielle pour la formation professionnelle en travail
social, car elle permet d&39;élargir la connaissance des questions sociales, ainsi que le domaine du
projet professionnel du Travail Social au Brésil. L&39;article provient de recherches d&39;initiation
scientifique ayant pour objet la recherche en travail social et le profil du personnel enseignant des
groupes de recherche de la région du nord-est. Il cherche à étudier les profils des enseignants et leurs
axes de recherche afin de comprendre la relation entre la formation professionnelle et les matières qui
impliquent l&39;exercice pédagogique. On en conclut que la recherche fait partie intégrante de
l&39;enseignement du travail social dans le nord-est et que les sujets étudiés font référence aux
exigences traditionnelles et émergentes de la profession. L’analyse de ce thème est pertinente dans le
domaine académique car elle contribue à la formation du travailleur social et permet de dévoiler les
expressions de la question sociale.

Mots-clé: Recherche in Travail Social. Profil du Professeur. Région Nord Est

1 INTRODUÇÃO
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A pesquisa no Serviço Social é um fator determinante no fazer profissional e não somente porque é
inerente ao que propõe as diretrizes curriculares da área: é através da pesquisa que o estudante tem
acesso a uma gama de informações que pode proporcionar um melhor desempenho frente à análise
das expressões da questão social. De acordo com Silva (2007), a prática contínua da pesquisa é
bastante relevante na produção de conhecimento e na formação de um profissional com olhar crítico.
Desse modo,

Pesquisar é exercício sistemático de indagação da realidade observada,
buscando conhecimento que ultrapasse nosso entendimento imediato, com um
fim determinado e que fundamenta e instrumentaliza o profissional a
desenvolver práticas comprometidas com mudanças significativas, no contexto
em que se insere e em relação à qualidade de vida do cidadão (GATTI, 2002
apud BOURBUIGNON, 2007).

A inserção da pesquisa nas produções acadêmicas se deu após o movimento de ruptura na década de
1980 trazendo uma nova perspectiva para o âmbito profissional e tornando-se um dos principais
elementos teórico- metodológicos da prática profissional do Assistente Social. Tratando-se desta
inserção, concordamos com Setúbal (2007) quando afirma que:

Inumeráveis são as vantagens da pesquisa, para os que a praticam. Mas essa
importância tem que ser exaltada desde os momentos iniciais da graduação
por todos os que têm a missão de contribuir com uma postura interdisciplinar,
com uma formação profissional aliada às demandas do mercado, com a
fundamentação teórico-metodológica e com o projeto ético- político da
profissão (SETUBAL, 2007, p.70).

A realização de atividades de pesquisa é indispensável, deste modo, também se torna indispensável
que a IES obtenha um corpo docente com profissionais que acrescentem ao seu plano de ensino
atividades de pesquisa visando provocar o interesse do aluno, bem como proporcionar inúmeras
discussões acerca das realidades sociais. Haja vista, à importância de tal provocação indagamos no
presente relatório quais são as linhas de pesquisa seguidas pelos docentes de Serviço Social nas
Instituições Federais de Nível Superior do Nordeste brasileiro.

A pesquisa permitiu verificar que a formação em Serviço Social no nordeste brasileiro nestas
instituições, a maioria de natureza pública, é desenvolvida com um quadro docente de pesquisadores
que analisam a profissão, seus fundamentos, as políticas sociais, a questão social e as suas diversas
expressões.

2 REVISÃO DE LITERATURA
“O serviço social é uma profissão com formação universitária cuja finalidade é promover análise da
conjuntura social e intervenção tendo como ponto de referência as expressões da ‘questão social’”
(DALBÉRIO, 2008, p. 47). A importância da pesquisa na formação profissional vai para além dos
muros da instituição de ensino. A pesquisa possibilita ao profissional uma melhor intervenção,
oferecendo-lhe o entendimento da situação real em que se encontram os usuários evitando a
idealização de resoluções utópicas pela falta de conhecimento. São inúmeros os benefícios
proporcionados pela pesquisa, dentre os quais pode-se citar: promover a investigação e entendimento
das expressões da questão social, favorecer a relação entre o profissional e o usuário, proporcionar ao
Assistente Social um olhar crítico sobre o contexto sociopolítico e econômico.

Genericamente, tendo como objetivo primordial da pesquisa a produção de conhecimento, assim como
afirma Setúbal (2007), cabe às Instituições de Ensino a promoção do incentivo à pesquisa, tendo como
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ponto de partida a formação do corpo docente para a garantia do acesso ao conhecimento através das
experiências práticas de pesquisa, principalmente, através de atividades de campo ou entrevistas. Na
década de 1980, como explica Pereira (2005), havia uma baixa produtividade de pesquisa no Serviço
Social, o que ia de encontro a um dos atributos do Assistente Social, que deve manter-se sempre
adstrito à questão social, uma realidade que segundo a autora vem sendo modificada, principalmente
pela criação e ampliação dos cursos de pós-graduação na área de Serviço Social.

Ao Assistente Social também compete o enfrentamento de alguns desafios no que se refere à
pesquisa. Concordamos com Silva (2007, p. 291) quando afirma:

Destarte, a pesquisa deve reconstruir mediações (conexões) que revelam
como o universal se particulariza em uma determinada singularidade e de que
forma esta singularidade contém o universal e é influenciada por ele. Esse é
um desafio crucial para os assistentes sociais, sobretudo para os
pesquisadores responsáveis diretos pela delimitação de objetos de estudo,
pelos vínculos institucionais, estimuladores de trabalhos coletivos e
interdisciplinares, ou pela definição de grupos e de linhas de pesquisa capazes
de articular a graduação, a pós-graduação (KAMEYAMA, 1998) e os diversos
profissionais situados dentro ou fora do espaço acadêmico (muitos deles
supervisores de campo no estágio curricular). Para tanto é importante romper o
medíocre isolamento profissional e detonar a arrogância acadêmica.

Deste modo, para além dos desafios supracitados ainda compete ao Assistente Social,

possibilitar através da pesquisa maior visibilidade ao sujeito, à sua experiência
e ao seu conhecimento, cuja natureza, se desvendada, poderá permitir
desenvolver práticas cada vez mais comprometidas ética e politicamente com a
realidade, buscando no coletivo e na troca de saberes alternativas de
superação das condições de privação e exclusão social. (BOURGUIGNON,
2007, p. 51)

Na década de 1980, o Serviço Social é marcado por um processo de ruptura com o conservadorismo
presente na gênese da profissão, direcionando seu projeto ético-político para uma base de orientação
marxista. As décadas de 1980 e 1990 marcam historicamente avanços e conquistas para o Serviço
Social nos seus diferentes espaços de atuação, bem como em seu processo de constituir-se e de
consolidar-se como espaço de produção de conhecimento em seu próprio âmbito e frente às demais
áreas do conhecimento.

Tonet (2013), ao discutir a produção do conhecimento, enfatiza a necessidade de superar o
conhecimento limitado, que não analisa a realidade de modo fecundo. Ou seja, o autor trata, em outras
palavras, da importância da pesquisa em bases estruturais de análises.

Se apenas as sensações ou o hábito fossem a base do conhecimento, a partir
de um conjunto limitado de dados nunca seria possível chegar a uma
conclusão necessária e universal. Tendo como base a experiência, que é
parcial e limitada, a conclusão sempre seria contingente e particular. O que nos
permite, porém, chegar a juízos realmente científicos, isto é, necessários e
universais, são aquelas características acima referidas, que não derivam da
experiência, mas que fazem parte da estrutura geral e universal da razão. São
aquelas características que trabalham os dados empíricos, em si mesmos
caóticos, e os transformam em uma imagem organizada do mundo (TONET,
2013, p. 41-42).

Essas indagações remetem à pesquisa, a produção de conhecimentos e, no caso do Serviço Social,
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isso quer dizer conhecimento sobre a realidade social. Especificamente, concordando com
Bourguignon (2015, p. 34), “conhecimento sobre a dinâmica das transformações societárias que
pressionam a profissão para reconstrução de alternativas teórico- metodológicas que sustentam a sua
intervenção na realidade”. De acordo com Setúbal (2007), no âmbito acadêmico faz-se necessário
realizar atividades de pesquisa para que se tenha uma formação profissional completa e rica em
conhecimento, sendo uma potencialidade no Serviço Social. A pesquisa é determinante no processo
de produção de conhecimento, no questionamento de discussões políticas, culturais e
socioeconômicas, no processo de intervenção profissional, além de promover uma atitude investigativa
permanente sobre a realidade social. A prática investigativa da pesquisa proporciona também um
melhor entendimento sobre os impactos gerados na realidade, dentro do espaço de intervenção do
Serviço Social.

Importa salientar que na proporção que ganham maior visibilidade as diversas expressões da questão
social, há a necessidade de um grande esforço teórico-crítico, no sentindo de apreendê-las,
dialeticamente, possibilitando maior consciência a prática profissional no enfrentamento destas
expressões. No movimento das transformações societárias, e de forma inerente no movimento de
repensar a profissão, há um processo de construção e afirmação de um projeto ético-político
comprometido com valores democráticos e cidadãos e renovador da direção social de formação
profissional. Não menos relevante, este movimento repercute na elaboração de uma proposta
curricular em que a formação profissional direciona-se para o desenvolvimento de uma competência
teórico-metodológica de natureza pluralista, orientada pela tradição marxista. Trata-se de um desafio a
ser enfrentado e proposto pelas novas diretrizes curriculares:

[...] garantir uma formação profissional à base da pesquisa e sob ótica
pluralista, considerando que a dimensão investigativa se constitui um princípio
e condição de formação e das práticas profissionais e que a postura pluralista
supõe relações democráticas construídas na interlocução crítica entre
portadores de perspectivas político – ideológicas diferenciadas (CARDOSO,
2000, p.16).

Contudo, ao mesmo tempo em que muito já se conquistou, nas últimas décadas do século XX, a
pesquisa continua sendo uma exigência em que as mudanças do mundo contemporâneo colocam a
profissão, “[...] o que carece de maiores investimentos e uma postura do profissional de permanente
crítica e indignação com as manifestações sociais do modelo de desenvolvimento econômico [...]”
(BOURGUIGNON, 2007, p. 48), que, por conseguinte, sujeita a maioria da população.

A importância da pesquisa, na formação do assistente social, está diretamente ligada ao exercício da
profissão de modo que esta proporciona um maior entendimento e clareza sobre o projeto
ético-político hegemônico da categoria, possibilitando, apropriada devidamente, melhor relação entre
teoria e prática. Como afirma BRASIL (1995):

As experiências existentes em Núcleos de Pesquisa, Grupos de Estudos e
Cursos de Pós-graduação de determinados Institutos e Universidades têm
produzido excelentes profissionais do agir e do pensar. Contudo, a grande
maioria tem continuado amorfa, escondida no fazer cotidiano de práticas que
levam à paralisia de pensar um novo saber (BRASIL, 1995, p. 8).

De acordo com Setúbal (2007), as instituições de ensino superior devem favorecer e incentivar a
atividade de pesquisa estando sustentadas no tripé: ensino, pesquisa e extensão, e devem conter
também, uma grade de professores com qualificação para pesquisa e que assumam esse processo
como parte da sua atividade docente. É certo que, não podemos negar que a tradição da pesquisa
está restrita à Universidade, mais especificamente ao nível de pós-graduação. Existe uma tendência,
errônea, de fato, em aceitar que produzir conhecimento é competência apenas de docentes, de
especialistas, e que deve ocorrer no espaço acadêmico.
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Essa lógica que restringe a pesquisa ao meio acadêmico favorece a falta de iniciativas e investimentos
na preparação do profissional como pesquisador. Romper com a dicotomia Prática Profissional X
Pesquisa Científica é, hoje, ainda que inconcebível, o desafio que se coloca a profissão. Nessa via, é
importante aqui afirmar que o rompimento será feito através de um processo mediado pelo movimento
da própria realidade.

Deste modo, a relação do Serviço Social com a pesquisa surge em função de um processo histórico
de amadurecimento intelectual e de ampliação das demandas sociais, o qual, estabelecendo um
diálogo na reflexão feita por Bourguignon (2007, p. 49):

[...] vai revelando uma profissão capaz de gestar conhecimentos que lhe
acrescentam subsídios teórico- metodológicos, coerentes com sua natureza e
com as exigências societárias. Entretanto, é no contexto acadêmico que a
pesquisa se revela como potencialidade para o Serviço Social, e é neste
contexto que se enfrenta o desafio de construir articulações orgânicas,
entre a produção de conhecimento e a prática profissional (Destaque
Nosso).

Assim, “acreditamos, pois, que a função da ciência é desvendar o ‘não- aparente’” (LARA, 2007, p.
76), ou melhor, nas palavras de Marx: “Toda ciência seria supérflua se a essência das coisas e sua
forma fenomênica coincidissem diretamente” (MARX apud LARA, 2007, p. 76).

3 METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado a partir do levantamento de corpo docente das Instituições de Ensino
Superior (IES) do nordeste brasileiro, na área de Serviço Social e com foco na liderança dos docentes
em pesquisa. Para tanto, foi utilizada pesquisa em sítios eletrônicos e breve revisão bibliográfica, a fim
de elucidar e embasar com maior clareza a temática em questão.

O estudo tem caráter qualitativo, pois se propõe a debater a problemática da pesquisa no Serviço
Social, no que concerne ao processo de formação do profissional dessa área, evidenciando a
participação docente em tal processo sob a variável da pesquisa. Entende-se que esta última é de
suma importância acadêmica, pois permite ao corpo acadêmico (docentes e discentes) o
aprofundamento em diversas temáticas da sua área profissional.

Os procedimentos de pesquisa utilizados foram referentes a reuniões norteadoras sobre o tema
pesquisado, breve revisão de literatura acerca da pesquisa em Serviço Social e coleta de dados
utilizando os sítios eletrônicos: Plataforma Sucupira, para dados referentes à pós-graduação em
Serviço Social, e no Diretório de Grupos de Pesquisa e Plataforma Lattes pelo CNPq.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao aproximar esta pesquisa aos programas de pós-graduação na Região Nordeste em nível stricto
sensu, verificamos que a última avaliação de cursos, ocorrida em 2017, segundo a Plataforma
Sucupira, dez instituições com Programa de Pós-Graduação em Serviço Social com cursos de
mestrado acadêmico e cinco das quais com doutorado: Universidade Federal de Sergipe (UFS),
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Fundação
Universidade Federal do Piauí (FUFPI), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa (UFPB/JP),
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN),
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Universidade Estadual do Ceará (UECE), o que nos mostra que, excetuando o Estado da Bahia, toda
região nordeste é abarcada por instituições que oferecem cursos de pós-graduação em Serviço Social
em nível de mestrado, e todas elas públicas.

O quadro a seguir, apresenta a distribuição de programas de pós- graduação cuja área é Serviço
Social, com as instituições e nota da última avaliação trienal. Observamos que em dois estados
(Paraíba e Rio Grande do Norte) há dois programas, cada, um em instituição federal e outro em
instituição estadual.

Observe-se que todos os programas ofertam cursos de mestrado e doutorado, quando é o caso,
acadêmico. Essa escolha fortalece a produção de conhecimento na área, ao mesmo tempo em que
sinaliza uma determinada direção social definida pelo Serviço Social brasileiro.

QUADRO 1 – PROGRAMAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SERVIÇO
SOCIAL NO NORDESTE E AVALIAÇÃO
CAPES

PROGRAMA INSTITUIÇÃO

Nível

CAPES

Nível

CAPES

M D

POLÍTICAS PÚBLICAS UFMA 6 6

SERVIÇO SOCIAL UFPE 6 6

POLÍTICAS PÚBLICAS FUFPI 4 4

SERVIÇO SOCIAL UFAL 4 4

SERVIÇO SOCIAL UFRN 4 4

SERVIÇO SOCIAL UFPB/JP 3 0

SERVIÇO SOCIAL UEPB 3 0

SERVIÇO SOCIAL FUFSE 3 0
SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS
SOCIAIS UERN 3 0

SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO E
QUESTÃO SOCIAL UECE 3 0

Fonte: Organizado pelas autoras conforme levantamento na Plataforma Sucupira.

É importante ressaltar, todavia, que o crescimento dos programas tem, na sua maioria, recomendação
recente junto à Capes: dos programas encontrados, um (UFPB) iniciou na década de 1970, dois
(UFMA e UFPE) na década de 1990, três (UFPI, UFAL e UFRN) na década de 2000 e quatro (UEPB,
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UFS, UERN e UECE) na década de 2010.

O levantamento de programas de pós-graduação levou à necessidade de observar os grupos de
pesquisas cadastrados na Plataforma Lattes, sistema vinculado ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por serem considerados instrumentos
dinamizadores da pesquisa nas instituições, bem como fortalecedores da pós-graduação na área. O
Quadro 2, a seguir, apresenta os grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa
no Brasil da Plataforma Lattes que estão certificados pelas instituições a que estão vinculados.

QUADRO 2 – GRUPOS DE PESQUISA NA
ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL NO
NORDESTE: ESTADO, IES E NÚMERO DE
PESQUISADORES

ESTADO GRUPO INSTITUIÇÃO RECURSOS
HUMANOS

AL

Cultura, Identidade e Movimentos Sociais

UFAL

21
Grupo de Extensão e Pesquisa Serviço Social e
Segurança Alimentar e Nutricional – GEPSSAN 17

Grupo de Pesquisa Frida Kahlo – Estudos de Gênero,
Feminismos e Serviço Social 13

Grupo de Pesquisa Serviço Social, Trabalho, Profissão
e Políticas Sociais 27

Grupo de Pesquisa Sobre Reprodução Social 42
Políticas Públicas e Processos Organizativos da
Sociedade 13

BA

Desenvolvimento Regional, Políticas Sociais, Turismo
e Cultura

UFRB

27

Grupo de trabalho e pesquisa em Serviço Social na
Educação - GTSSEDU 28

Serviço Social, Trabalho e Formação Profissional 16
Grupo de Pesquisa Desigualdades Sociais, Políticas
Públicas e Serviço Social UFBA 20

Grupo de estudos e pesquisas em Serviço Social,
Educação e Direitos da Criança e do Adolescente UCSAL 08

Questão Social, Estado e Sociedade civil 22

CE

Estado, Questão Social e Serviço Social

UECE

52
Políticas de Seguridade Social, Movimentos Sociais e
Trabalho do Serviço Social 36

Trabalho, Sociabilidade e Lutas Sociais 24
Núcleo de Estudo e Pesquisa Trabalho, Questão Social
e

Serviço Social (NETRASS)
IFCE 14

Grupo de Estudos, Pesquisa e Debates em Serviço 19
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MA

Social e Movimento Social - GSERMS

UFMA

Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão Sobre
Democracia, Direitos Humanos e Políticas Públicas –
GDES

10

Grupo de Pesquisa e Extensão sobre Relações de
Gênero, Étnico-Raciais, Geracional, Mulheres e
Feminismos – GERAMUS

16

Grupo de Pesquisas e Estudos sobre Tempo, Trabalho,
Identidade e Serviço Social – GPETISS 19

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social UNICEUMA 12

PB

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e
Proteção Social

UEPB
17

Núcleo de Pesquisa e Práticas Sociais 18

Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Serviço
Social e Política Social na Contemporaneidade

UFPB

13

Grupo de Estudos e Pesquisa em Economia Política e
Trabalho - GEPET 15

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Popular,
Serviço Social e Movimentos Sociais - GEPEDUPSS 10

Setor de Estudos e Pesquisas em Análises de
Conjuntura, Políticas Sociais e Serviço Social -
SEPACOPS

19

Setor de Estudos e Pesquisas em Saúde e Serviço
Social 28

Grupo de Estudos e Pesquisas Marxistas em Serviço
Social - GEPEMSS UFCG 13

PE

ARCUS - Ações em Rede Coordenadas no Universo
Social

UFPE

18

Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Assistência Social -
GEPAS 14

Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre a Política da
Criança e do Adolescente 6

Grupo De Estudos E Pesquisas Sobre Trabalho (GET) 15
Laboratório de Análise de Políticas e Organizações
Públicas (LabPOP) 4

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Habitação e
Saneamento Ambiental 21

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais e
Direitos Sociais 26

PI Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão: Serviço
Social e Questão Social UFPI 14

RN

Grupo de Estudos e Pesquisas em Seguridade Social e
Serviço Social

UFRN

13

Grupo de Estudos e Pesquisas em Questão Social,
Política Social e Serviço Social 49

Trabalho, Ética e Direitos 14
Grupo de Estudos em Serviço Social, Trabalho,
Direitos e Lutas Sociais UERN 15

Grupo de Estudos e Pesquisas em Fundamentos,
Formação em Serviço Social e Políticas Sociais - 26
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SE

GEPSSO
UFSGrupo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Questão

Social e Movimento Social (GETEQ) 15

Grupo de Estudos e Pesquisas Marxistas -
GEPEM/UFS 16

Estudos sobre o Serviço Social e a sociedade
UNIT

06
Serviço Social, trabalho e formação profissional 08
Trabalho e Sociedade 09

Fonte: Organizado pelas autoras, com base no Diretório de Grupos de Pesquisa/CNPq.

Foram encontrados 47 grupos certificados, todos vinculados a instituições de educação superior e aos
cursos de Serviço Social. A opção pelos cursos certificados deu-se em razão da institucionalização
dos grupos juntos às instituições, o que pode significar o reconhecimento institucional da pesquisa na
área de Serviço Social, ainda que nem todas as instituições sejam universitárias, como é o caso do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), ou públicas, como é o caso da
Universidade Ceuma (UNICEUMA), no Maranhão, e Universidade Tiradentes (UNIT), em Sergipe, que
são as únicas instituições privadas com grupos de pesquisas na área de Serviço Social.

No primeiro o acesso aos grupos de pesquisa, com os grupos não certificados pelas instituições e que
possuíam docentes da área de Serviço Social como líderes, foram localizados 74 grupos de pesquisa
no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, conforme apresentado no relatório parcial da pesquisa
(NASCIMENTO NETO; GOUVEIA; COSTA, 2017). Ao investigar os docentes líderes de pesquisa em
Serviço Social nos estados do nordeste, através do Diretório de Grupos de Pesquisa disponibilizado
pelo CNPq, observamos que o estado da Paraíba é o que possui mais líderes, com 16, enquanto o
Maranhão, o Rio Grande do Norte, o Sergipe, com oito cada, e o Piauí, com dois, são os estados com
menos líderes de pesquisa em Serviço Social.

As categorias de pesquisa foram separadas por estado, titulação e linha de pesquisa. No que se refere
à titulação dos profissionais, foi percebido que as categorias pós-doutorado e especialização, foram as
que tiveram menor quantidade de pesquisadores. Já as categorias doutorado e mestrado foram as que
possuíram mais pesquisadores, lembrando que de todas as categorias de titulação, doutorado é a que
tem maior número de pesquisadores titulados.

Ressalta-se que apesar de a maioria dos pesquisadores em questão, se compararmos a região
nordeste como um todo, possuírem o título de doutores, quando fazemos a comparação entre os
estados, esse número diminui. Em Sergipe, por exemplo, dos oito pesquisadores apenas a metade
possui doutorado, já em relação ao mestrado, todos os pesquisadores possuem tal titulação.

QUADRO 3 – TITULAÇÃO DE DOCENTE
LIDER DE GRUPOS DE PESQUISA NO
SERVIÇO SOCIAL/NORDESTE

ESTADO LÍDER P/D D M

ALAGOAS 12 0 7 5

BAHIA 11 0 8 3
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CEARÁ 8 1 6 1

MARANHÃO 9 0 7 2

PARAÍBA 16 0 14 2

PERNAMBUCO 11 4 6 1

PIAUÍ 2 1 1 0

RIO GRANDE DO NORTE 8 2 6 0

SERGIPE 8 0 4 4

Fonte: Organizado pelas autoras, com base em levantamento da pesquisa.

Além da titulação, é importante destacar o quê pesquisam os pesquisadores em Serviço Social no
nordeste brasileiro, a fim de compreender os temas que se evidenciam na pesquisa em Serviço Social.

Analisando os dados coletados nos currículos é possível destacar os temas mais
discutidos/pesquisados em cada estado. No estado de Alagoas são: questão social, direitos sociais,
questões de gênero e violência e políticas sociais; na Bahia: políticas sociais com foco em educação e
saúde, formação profissional, questões de gênero e étnico-raciais; no Ceará: questão social, formação
profissional, movimentos sociais e políticas públicas; no Maranhão: questão social, políticas públicas,
movimentos sociais e questões étnico-raciais; na Paraíba: Serviço Social, educação, políticas sociais e
movimentos sociais; em Pernambuco: violência infanto-juvenil, direitos humanos, assistência social e
política social; no Piauí: Serviço Social e saúde pública; no Rio Grande do Norte: Serviço Social,
questões sociais/gênero/étnico-raciais; e em Sergipe: Serviço Social e políticas sociais, educação,
formação e exercício profissional, questões socioambientais.

QUADRO 3 – LINHAS DE PESQUISA E TITULAÇÃO DE LÍDERES NO SERVIÇO
SOCIAL/NORDESTE

UF LINHAS DE PESQUISA TITULAÇÃO/ÁREA

AL

Questão social, direitos sociais e serviço social; Língua, sujeito e
história; Análise do Discurso; Enfermagem em Discurso; Trabalho,
Saúde, Enfermagem e Sociedade Trabalho e Serviço Social

Doutorado em Letras e
Linguística

Gênero, Serviço Social e Políticas Sociais; Violência contra a mulher;
Epistemologias feministas;

Doutorado nos Estudos
Interdisciplinares
Mulher, Gênero e
Feminismo

Direitos da Pessoas Idosa; Gênero e Violência; Saúde, Sexualidade e
HIV/AIDS

Mestrado em Serviço
Social

Trabalho, Reprodução Social e Políticas Sociais; Trabalho e
Assistência Social; Agricultura familiar e Segurança Alimentar

Doutorado em serviço
Social

Diversificação institucional e expansão do ensino superior; Saúde
Mental e Sociedade; Mercado de Trabalho do Serviço Social,
profissões e trabalho; Ensino superior e inclusão social; As novas
formas do ensino superior e a emergência de novos grupos
profissionais

Doutorado em serviço
Social

Serviço Social, Trabalho e Direitos Sociais; Produção e Reprodução
das Relações Sociais e Questão Social

Mestrado em Serviço
Social

Fundamentos da sociabilidade humana Doutorado em serviço
Social
Doutorado em serviço
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Questão Social e Serviço Social Social

Estado e Gestão da Política de Assistência Social Doutorado em Serviço
Social

Políticas Públicas, Direitos Sociais e Serviço Social Doutora em Educação

BA

Organizações criativas e turísticas do Recôncavo Baiano: perfil, formas
de gestão e articulação em rede; e Território, gestão social, patrimônio
cultural e comunidades tradicionais.

Mestrado em Gestão de
Políticas Públicas e
Segurança Social

Perfil dos Estudantes para o Conselho Nacional de Assistência Social;
Pesquisa em Saúde do Idoso; Serviço Social e e Educação Mestrado em Educação

Trabalho, questão socioambiental e direitos humanos Doutorado em Serviço
Social

Trabalho, Serviço Social e Formação Profissional Mestrado em Educação
Família, educação, cultura, discriminação, racismo, diversidade, escola
relações raciais sociabilidade racismo e questão social

Doutorado em Política
Social

Serviço Social e Sujeitos Sociais; Geração, trabalho e identidade;
Trabalho, Geração e Envelhecimento; Serviço Social, trabalho e
formação profissional; Questão social, gênero, geração e etnia;
Desigualdades sociais e realidade contemporânea; Gênero, alteridades e
desigualdades

Doutorado em Serviço
Social

Relações de gênero, práticas e representações sociais, família; gestão,
monitoramento e avaliação de políticas públicas de gênero, de
enfrentamento à violência contra a mulher e de assistência social

Doutorado em Ciências
Sociais

Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre Etnis, Gênero e Saúde
Reprodutiva; Políticas de Seguridade Social; Trabalho, Direitos
Humanos e Tansversalidade da petica, Gênero, Raça e Etnia; Elites,
Raça, Gênero e Participação Política; Interseccionalidades de Gênero,
Orientaçao Sexual, Raça/etnia, Classe Social, Geração; O serviço social
e as relações étnico-racial e de gênero; Racismo e Educação; Relações
Raciais e de Gênero no âmbito do trabalho e das profissões:
focalizando as facetas do emprego doméstico em diversos contextos
culturais.

Doutorado em
Psicologia

Família, educação, cultura, discriminação, racismo, diversidade, escola
relações raciais sociabilidade racismo e questão social

Doutorado em Política
Social

Educação, Serviço Social e Direitos da Criança e do Adolescente;
Serviço Social, Questão Social, Família, Estado e Sociedade;
Violência, Direitos Sociais e Serviço Social

Doutorado em Educação

Questão Social, Estado e Sociedade Civil Doutorado em Educação

CE

Serviço Social, História, Formação, e Trabalho; Questão Social,
Serviço Social

Doutorado em Serviço
Social

Serviço Social, História, Formação, e Trabalho; Questão Social,
Serviço Social; Trabalho, formação docente e crise do capital; O
Movimento de Educação para Todos e a Crítica Marxista; Trabalho,
sociabilidade e questão social

Doutorado em Serviço
Social

Serviço Social, História, Formação, e Trabalho; Serviço Social,
trabalho e políticas sociais; Avaliação de politicas de saúde e nutrição;
Política e práticas de saúde, participação e movimentos sociais; Saúde e
Sociedade

Pós-doutorado em
Saúde Coletiva

Questão Social, Assistência Social e Serviço Social; O trabalho do
Serviço Social na Seguridade Social

Doutorado em Serviço
Social

Trabalho, Formação Profissional e Instrumentalidade em Serviço
Social; Marxismo e Movimentos Sociais

Doutorado em Serviço
Social

Educação, Trabalho e Formação Profissional; Estado, Direitos Sociais e
Políticas Públicas; Trabalho, Questão Social e Serviço Social

Doutorado em Serviço
Social

Movimentos Sociais e Sujeitos Coletivos: classe, gênero, raça/etnia e
geração; Questão Agrária, Urbana, Regional e Meio Ambiente; Mestrado em Serviço
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Trabalho, Educação e Marxismo; Trabalho, Questão Social e Serviço
Social

Social

Políticas Públicas, Instituições, Sistemas e Redes de Garantia de
Direitos; Questão Social, Políticas Sociais e Serviço Social; Serviço
Social: formação e trabalho profissional; Trabalho, gênero e geração;
Estado, Direitos Sociais e Proteção Social.

Doutorado em Serviço
Social

MA

Fundamentos históricos e teóricos-metodológicos do Serviço Social e
do Movimento Social; Questão Social, Políticas Públicas e Movimentos
Sociais; Relação Estado e Sociedade Civil; Trabalho e Sindicalismo;
Partido Político; Estado, Desenvolvimento e Políticas Públicas; Função
histórica, tendências atuais e perspectivas do Serviço Social no
Maranhão, no Brasil e na América Latina; Estado e Lutas Sociais;
Lutas Sociais - Campo & Cidade

Doutorado em Serviço
Social

Questão Social, Políticas Públicas e Movimentos Sociais; Trabalho e
Sindicalismo; Lutas Sociais - Campo & Cidade

Doutorado em Políticas
Públicas

Economia solidária; Direitos Humanos, Seguridade Social e Família;
Avaliação de políticas de qualificação profissional; Morte por exaustão;
Avaliação de programas e políticas sociais; Mundo do trabalho,
trabalho e sindicalismo; Movimentos Sociais, Práticas Coletivas e
Controle Social; Violência, Gênero e Geração, Criança e Adolescente;
Estado, Trabalho, Desenvolvimento e Políticas Públicas

Doutorado em Ciências
Sociais

Direitos Humanos, Seguridade Social e Família; Avaliação de
programas e políticas sociais; Movimentos Sociais, Práticas Coletivas e
Controle Social; Formação Profissional e Processos de Trabalho em
Serviço Social

Doutorado em Políticas
Públicas

Estudos Culturais, Relações de Gênero, Etnico-Raciais e Geracional;
Serviço Social: Trabalho e Formação Profissional; Memória, Cultura e
Identidade; Políticas Públicas, Serviço Social, Relações de Gênero,
Raça-Etnia e Geracional; Violência de gênero, étnico-racial e
geracional; Movimentos de Mulheres e Feminismos

Doutorado em Serviço
Social

Identidade, Processos de trabalho e Serviço Social; Processos
Pedagógicos na Relação Educação, Pobreza e Desigualdade Social;
Modos de Vida e Processos de Trabalho

Doutorado em Políticas
Públicas

Identidade, Processos de trabalho e Serviço Social; Memória,
movimentos sociais e políticas públicas

Doutorado em
Sociologia

Identidade, Processos de trabalho e Serviço Social; Modos de Vida e
Processos de Trabalho; Serviço Social, Trabalho e Questão Social

Mestrado em Serviço
Social

Questões Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social Mestrado em Políticas
Públicas

PB

Serviço Social e Políticas Públicas para Mulheres Doutorado em Serviço
Social

Territorialidades e a Gestão das Politicas Sociais; Seguridade Social e
Serviço Social

Doutorado em
Sociologia

Trabalho, Estado e Direito sociais na América Latina; Trabalho,
Política Social e Sujeitos Coletivos

Doutorado em Serviço
Social

Serviço Social, trabalho e políticas sociais; Questão Social, Política
Social, Serviço social

Doutorado em Serviço
Social

Serviço Social e Educação Popular; Educação Popular e Movimentos
Sociais

Doutorado em Educação
Mestrado em Serviço
Social

Serviço Social e Educação Popular Doutorado em Serviço
Social

Fundamentos, formação e trabalho profissional em serviço social;
Teoria social e Serviço Social

Mestrado em Serviço
Social

Movimentos Sociais, Políticas Públicas e Serviço Social; Trabalho,
Direitos Sociais e Lutas Sociais

Mestrado em Serviço
Social
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PE

Capitalismo, Neoliberalismo e Proteção Social; Trabalho e proteção
social; Serviço Social, processos de trabalho e seguridade social;
Fundamentos e Formação do Serviço Social

Doutorado em Serviço
Social

Serviço Social, processos de trabalho e seguridade social; O Trabalho
do Assistente Social, a Produção do Conhecimento e a Formação
Profissional; Fundamentos e Formação do Serviço Social

Doutorado em Serviço
Social

Políticas Sociais e Serviço Social Doutorado em Serviço
Social

Movimentos sociais, cultura e política Doutorado em
Sociologia

Serviço Social, trabalho e políticas sociais Doutorado em Serviço
Social

Envelhecimento e Controle Social; Planejamento e Gestão das Políticas
de Saúde; Política de Humanização do SUS; Sociedade Civil e
Controle Social; Saúde Mental; Intersetorialidade e política de saúde;
Prática do Serviço Social na Atenção básica em saúde; Políticas
Sociais, Desigualdades e a Gestão da Proteção Social; Estado, Direitos
Sociais e Políticas Públicas

Doutorado em Serviço
Social

Planejamento e Gestão das Políticas de Saúde; Serviço Social, Trabalho
e Política Social

Doutorado em Serviço
Social

Economia Solidária; Estado, Questão Social e Direitos Sociais;
Trabalho, Emprego e Renda; Avaliação de Políticas Públicas e
Programas Sociais; Produção do Conhecimento em Serviço Social

Pós-doutorado em
Psicologia da Educação

Pessoas em Situação de Rua; Ética; Análise do uso da renda do idoso,
proporcionada por aposentadorias e programas da assistência social;
Políticas Públicas e o Estado: a implementação da Lei Maria da Penha
nos Centros de Referência de enfrentamento à Violência Doméstica no
Recife e na região metropolitana; Identificar as antinomias das
categorias que fundamentam e orientam a Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) de modo a caracterizar o que sua mediação
suscita na prática; Política de Assistência Social; Análise da
implementação da legislação da política da assistência social como
fundamento da constituição dos direitos sociais; O trabalho dos
assistentes sociais nos centros de referência de assistência social –
CRAS, no município do Recife; O impacto das políticas do Estado em
relação à violência física e psicológica contra os idosos da classe
popular do Recife; Proteção social na américa latina: contradições e
perspectivas; Assistência social, ética e serviço social; Impacto das
programações oferecidas pela política da assistência social na qualidade
de vida dos idosos da classe popular, do Recife; O trabalho dos
Assistentes Sociais nos Centros de Referência de Assistência Social
CRAS, no município de Caruaru/PE; Aperfeiçoamento da gestão da
Política de Assistência Social nos municípios do Recife e de Jaboatão
dos Guararapes

Pós Doutorado

Violências contra criança e adolescente; Avaliação da implantação da
política de atendimento dos direitos da criança e adolescente; Serviço
Social e garantia de direitos da criança e do adolescente

Doutorado em Serviço
Social

Violências contra criança e adolescente; Exploração do trabalho infantil
e proteção do adolescente trabalhador

Doutorado em Serviço
Social

Relações de trabalho e práticas sociais de classe; Capitalismo
contemporâneo, estado, politicas publicas e questão social; Serviço
social e processos de trabalho; Trabalho e seguridade social

Pós-doutorado

Relações de trabalho e práticas sociais de classe; Fundamentos do
serviço social, trabalho e formação profissional em serviço social;
Trabalho e seguridade social; Serviço social e processos de trabalho;
Trabalho, educação e serviço social

Pós-doutorado em
Sociologia do Trabalho
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Habitação, território e direito à cidade; Lutas Sociais Urbanas e Gestão
Local; Políticas Públicas e Gestão de Serviços de Saneamento;
Participação Popular, Planejamento Urbano, Habitação; Questão
Urbana e Rural e a Prática do Serviço Social

Doutorado em
Planejamento Urbano e
Regional

Estado, políticas sociais e ação do serviço social Doutorado em Serviço
Social

Estado, políticas sociais e ação do serviço social; Comunicação e
Direitos Humanos; Serviço Social, ética e direitos humanos

Doutorado em Serviço
Social

Capitalismo contemporâneo e questão ambiental; Educação ambiental e
sustentabilidade; Questão Ambiental e Serviço Social; Questão
Ambiental e Conflitos Sociais na América Latina; Direitos, Política e
Gestão Ambiental; Marxismo e Questão ambiental

Doutorado em Serviço
Social

Relações de poder, subjetividade e ação coletiva na
contemporaneidade; Direitos, política e gestão ambiental

Mestrado em Serviço
Social

PI

Serviço Social e Saúde pública; Estado, Políticas Públicas,
Organizações da sociedade civil e Terceiro Setor; Mercado de trabalho
do Assistente Social e prática profissional; Produção de conhecimento
dos alunos do Curso de Serviço Social da UFPI; Violência contra o
idoso de Teresina; Pesquisa em Serviço Social; Politicas publicas de
saúde

Pós-doutorado em
Serviço Social

O perfil da política de assistência social no espaço das instituições
confessionais; Estado, Políticas Públicas, Organizações da sociedade
civil e Terceiro Setor; Violência contra o idoso de Teresina;
Acompanhamento e avaliação das Políticas Públicas de Transferência
de Renda; Avaliação do processo de implementação de Políticas
Públicas voltadas para a garantia dos direitos da pessoa idosa no
município de Teresina; Avaliação dos impactos do Programa Bolsa
Família no Município de Teresina; Avaliação do Processo de
ensino-aprendizagem do Programa Terceira Idade em Ação

Doutorado em Serviço
Social

RN

Serviço Social, Trabalho e Questão Social; Estado, Sociedade, Políticas
Sociais e Direitos

Doutorado em Serviço
Social

Serviço Social, Trabalho e Questão Social; Estado, Sociedade, Políticas
Sociais e Direitos; Serviço Social e Políticas Sociais

Doutorado em Serviço
Social

Trabalho, Direitos Sociais e Lutas Sociais; Ética, Política, Direitos
Humanos e Serviço Social

Doutorado em Ciências
da Saúde

Ética, Política, Direitos Humanos e Serviço Social Doutorado em Ciências
Sociais

Serviço social; Serviço social do trabalho; História e memória;
Seguridade social Doutorado em Educação

Lutas Sociais Urbanas e Gestão Local; Seguridade social; Políticas
Públicas e Gestão de Serviços de Saneamento

Pós-Doutorado em
Políticas Públicas e
Gestão Democrática

Serviço social, trabalho e questão social; Política Social, Estado e
Sociedade; Trabalho, proteção social e cidadania; Ética, gênero, cultura
e diversidade; Trabalho e relações sociais

Doutorado em Serviço
Social

Política social e democracia; Serviço social, trabalho e questão social;
Ética, gênero, cultura e diversidade; Instituições, práticas, poder e
violência

Pós-Doutorado

Movimentos Sociais; Religião e Sociedade; Políticas Públicas;
Violência enquanto expressão da questão social; Educação, inclusão e
cidadania

Mestrado em Sociologia

Educação Ambiental; Gestão e Educação Ambiental Mestrado em Educação
Politica Social: Estado e Sociedade; Fundamentos do Serviço Social;
Formação e Exercício Profissional do Serviço Social; Serviço Social e
Políticas Sociais

Doutorado em Serviço
Social

Fundamentos do Serviço Social; Formação e Exercício Profissional do Doutorado em Serviço
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SE

Serviço Social; Serviço Social e Políticas Sociais Social
Questão ambiental e serviço social; Serviço Social e Tradição Marxista;
Marxismo e Questão ambiental

Doutorado em Serviço
Social

Educação, inclusão e cidadania Doutorado em Teologia
Serviço Social, Questão socioambiental e Políticas sociais; serviço
social, questão social e trabalho; Serviço Social, trabalho e formação
profissional

Mestrado em Ciências
Ambientais

Serviço social, questão social e trabalho; A implantação dos direitos
fundamentais e as políticas públicas; Serviço Social, trabalho e
formação profissional

Mestrado em Serviço
Social

Formação profissional e mercado de trabalho Doutorado em
Sociologia

Fonte: Organizado pelas autoras, com base nos currículos na Plataforma Lattes/CNPq

Percebe-se que, partindo do pressuposto de que o Assistente Social deve conhecer e entender as
realidades sociais, as linhas de pesquisa desenvolvidas na região Nordeste abrangem temas que são
bastante discutidos nos dias atuais e contribuem na medida em que permitem ao profissional uma
visão mais ampla das questões sociais, podendo dessa forma reinventar-se dentro da profissão.
Ressalte-se que uma formação profissional ampla, com acesso a pesquisa pode qualificar o egresso
para um exercício profissional crítico que elucide as expressões da questão social e possibilite o
acesso de usuários a seus direitos.

O fato de muitos docentes terem titulação ou pós-doutorado em áreas diversas do Serviço Social por
certo contribui para compreender a relação entre as áreas do conhecimento e sua importância para a
área de Serviço Social. Esse “diálogo” é importante por qualificar a formação e para estimular a
produção.

5 CONCLUSÕES

Diante do exposto entende-se que nem sempre a pesquisa em Serviço Social foi realizada da forma
que é atualmente. Nos dias de hoje essa ferramenta é mais utilizada, ressaltando que no Serviço
Social isso se deu a partir de 1980 com o movimento de ruptura. Apesar do maior número de
pesquisas realizadas na atualidade, esse número ainda é pequeno diante da dimensão que a pesquisa
ocupa na realidade profissional dos assistentes sociais.

Devido ao fato de a pesquisa ser um instrumento importante tanto para a formação acadêmica em
Serviço Social quanto para a própria atuação do profissional dessa área, fez-se necessário investigar
como o corpo docente das IES do Nordeste atua nesse sentido, pois compreendemos a importância
da participação ativa desses para o incentivo à uma formação mais completa.

Percebemos que no Nordeste existem 67 docentes liderando pesquisas em seus estados, o que é um
número baixo, se levarmos em consideração o tamanho de tal região, a quantidade de IES que
possuem cursos de Serviço Social na graduação e na pós-graduação, mas que atinge a todos os
estados nos cursos presenciais, principalmente nas instituições públicas. Isto indica a necessidade de
investir mais em pesquisa. Além dessa questão apresentada, percebemos ainda que os temas
predominantes nas pesquisas em Serviço Social são referentes a políticas sociais e ao próprio Serviço
Social, demonstrando o quanto a realidade da atuação profissional está associada com as pesquisas.
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