
     Recebido em: 12/08/2018
     Aprovado em: 16/08/2018
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.23.16

     PESQUISA E PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL NO NORDESTE: FUNDAÇÕES PÚBLICAS
EM PE, PB E RN

     EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

     LAURA OLIVEIRA COSTA, VERA NUBIA SANTOS

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/pesquisa_e_pesquisadores_em_servico_social_no_nordeste_fundacoes_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio

http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.23.16


Resumo

Este estudo está inserido numa pesquisa ampla referente aos impactos das Fundações de Apoio à
Pesquisa (FAPs) sobre as pesquisas em Serviço Social e Políticas Sociais nos Estados do Nordeste. Esta
pesquisa abrange, mais especificamente, os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte e
tem como objetivos: 1) Mapear as fundações de pesquisa dos estados supracitados; 2) Identificar nos
editais das fundações estaduais as pesquisas em Políticas Sociais aprovadas ano de 2014; 3) Identificar
pesquisadores de Serviço Social com pesquisas aprovadas junto às fundações no ano de 2014. Com isso,
pretende-se compreender de que modo tais produções de pesquisa em Serviço Social podem subsidiar o
fomento das políticas nos Estados do Nordeste brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa e pesquisadores. Serviço Social. Fundações públicas.

Abstract

This study is part of a broad research related to the Impacts of Research Support Foundations (FAPs) on
research in Social Work and Social Policies in the Northeastern States. This research covers, more
specifically, the states of Pernambuco, Paraíba and Rio Grande do Norte and aims to: 1) Map the research
foundations of the aforementioned states; 2) Identify in the edicts of the state foundations the researches in
Social Policies approved in 2014; 3) Identify Social Service researchers with researches approved by the
foundations in the year 2014. With this, it is intended to understand how these productions of research in
Social Work can subsidize the promotion of policies in the States of the Northeast of Brazil.

KEYWORDS: Researchers and researchers. Social Work. Northeast Research Foundations.

Resumen

Este estudio está inserto en una investigación amplia referente a los impactos de las Fundaciones de
Apoyo a la Investigación (FAPs) sobre las investigaciones en el Servicio Social y Políticas Sociales en los
Estados del Nordeste. Esta investigación abarca, más específicamente, los estados de Pernambuco,
Paraíba y Rio Grande do Norte y tiene como objetivos: 1) Mapear las fundaciones de investigación de los
estados arriba citados; 2) Identificar en los edictos de las fundaciones estatales las investigaciones en
Políticas Sociales aprobadas año de 2014; 3) Identificar a investigadores de Servicio Social con
investigaciones aprobadas junto a las fundaciones en el año 2014. Con ello, se pretende comprender de
qué modo tales producciones de investigación en el Servicio Social pueden subsidiar el fomento de las
políticas en los Estados del Nordeste brasileño.

PALABRAS CLAVE: Investigación e investigadores. Servicio social. Fundaciones de Investigación del
Nordeste.

1 INTRODUÇÃO
Este estudo é parte de uma pesquisa ampla aprovada pelo CNPq, sob o número 409.118/2016-8, no Edital
Universal MCTI/CNPq 01/2016 e objetiva perscrutar a relação entre as fundações públicas de amparo à
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pesquisa e o papel de pesquisadores em Serviço Social. Envolve pesquisadores docentes, estudantes da
pós-graduação e estudantes da graduação, que estão agrupados por tríade de estados do nordeste, a
saber: Bahia, Sergipe e Alagoas; Ceará, Piauí e Maranhão; e Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte
ao qual se refere o presente trabalho.

O trabalho aqui apresentado é fruto também do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da
Universidade Federal de Sergipe (PIBIC/UFS).

Nesta pesquisa específica, foi proposto inicialmente que se realizasse a coleta de dados e tabulação dos
editais de 2014 a 2016 das Fundações dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, a fim
de identificar as pesquisas e os pesquisadores de Serviço Social nesses estados, bem como articular a
discussão entre as Fundações de Amparo a Pesquisa e as Políticas Sociais. No entanto, somente foi
possível trabalhar os dados dos editais de 2014, e uma vez que a pesquisa tem o prazo de três anos,
optou-se por, na Iniciação Científica desenvolvê-la por ano.

Nesta etapa foram coletados dados dos editais de 2014 das referidas fundações e feitas suas respectivas
tabulações de acordo com os objetivos desta pesquisa. Ainda nesta etapa foi feita leitura de material
bibliográfico a fim de auxiliar na formulação das análises a que se propõe este estudo.

2 REVISÃO DE LITERATURA
A pesquisa é uma forma de produção de conhecimento, que se divide de acordo com sua natureza e seus
objetivos (podendo ser exploratória, documental, qualitativa, etc.). Ela é o meio pelo qual o homem vai
buscar respostas sobre a realidade em que vive, indo assim ao encontro daquilo que norteia tal realidade e
do que lhe é inerente (DALBERIO, 2008).

Dentro das ciências sociais, a pesquisa tem caráter diferenciado, pois deve-se levar em consideração a
ética e os eventos sociais (que estão em constante mudança). A pesquisa social, portanto, é um
instrumento do cientista dessa área. Este último produz conhecimento a partir de informações coletadas no
contexto social e humano, por consequência (DALBERIO, 2008).

Entre tal classe de cientistas encontra-se o assistente social, que, segundo Classificação Brasileira de
Ocupação (2007) apud Dalberio (2008), pode, em nível de pesquisa, realizar estudos socioeconômicos,
pesquisar características da área de atuação, realizar pesquisas bibliográficas e documentais, coletar e
organizar os dados coletados, tabular dados, pesquisar a satisfação do usuário, entre outros.

Na atualidade, são vastas as possibilidades que o Serviço Social possui em relação às pesquisas e às
consequentes influências das mesmas na busca pela transformação social. Porém, essa apropriação da
profissão sobre sua dimensão investigativa somente foi possível, de forma madura, a partir da década de
1980 (tendo como palco a Universidade), com o processo de ruptura com o conservadorismo inerente à
trajetória da profissão. Foi nessa década que o Serviço Social começou a amadurecer nas suas reflexões e
a aproximar-se da teoria de Marx, o que favoreceu a hegemonia dessa orientação no seu projeto ético
político e consequentemente, a consolidação desse projeto na década seguinte (1990) (BOURGUIGNON,
2007).

Nessas décadas (1980 e 1990), o Serviço Social avança em suas conquistas, nos seus diferentes campos
de atuação, incluindo a dimensão da produção do conhecimento, uma vez que o surgimento da
pós-graduação na área dá-se na década de 1970. Ressalte-se que um marco nesses avanços é o Código
de Ética de 1993 (BOURGUIGNON, 2007), que vai além da deontologia: expressa uma direção social que
tem por base teórico-metodológica princípios que fundamentam o exercício profissional de assistentes
sociais.

É esse código que direciona o fazer do Assistente Social voltado aos princípios de reconhecimento da
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liberdade, da defesa dos direitos humanos, da democracia, da consolidação da cidadania, da
universalidade ao acesso de bens e serviços, entre outros, que mostram o compromisso ético político do
Serviço Social com a emancipação humana (BRASIL, 2011).

A partir disso, a pesquisa também é vista como uma forma de se chegar nessa emancipação, que
configura a transformação da sociedade. Ou seja, ao se levar em conta a dimensão investigativa da
profissão, é possível sinalizar a relação entre teoria e prática e como ambas são essenciais na formação e
na prática do profissional dessa área (SETUBAL, 2007).

Tendo como base a influência das teorias marxistas e a atuação do Assistente Social no contexto das
políticas sociais, Behring (2011) elucida a respeito da possibilidade que o método crítico-dialético cria de
fazer uma análise das políticas sociais de modo mais abrangente. Isso implica no entendimento das
contradições e da complexidade existente nas relações sociais situadas entre Estado e sociedade civil.

Tal contexto remete à busca pela essência defendida por Marx (1968, p.16) apud Netto (2011), que exige
do investigador uma postura ativa, que o permita apropriar-se daquilo que está investigando, para que
assim possa ir além das aparências e analisar os reais pormenores de seu objeto de estudo. É através
desse posicionamento ativo que o Assistente Social pode fazer as análises relevantes das políticas em que
se encontra, para então intervir.

Mas a pesquisa pode e deve ser amparada pelo ente estatal. Ainda no âmbito das políticas sociais e
públicas e na perspectiva da pesquisa como um modo de compreender a realidade para assim
transformá-la, as Fundações de Apoio à Pesquisa (FAPs) podem ser um caminho no fomento das
produções científicas nessa área.

As FAPs emergem como uma iniciativa de promover o incentivo e proporcionar melhores condições (por
meio de aporte financeiro) para a prática da pesquisa nas Instituições de Ensino Superior (IES). Isto
ocorreu em razão da precariedade no âmbito das próprias universidades (principalmente públicas), que não
dão conta de sustentar tais questões sozinhas (CYSNE; COSTA, sem ano).

Essas fundações, inicialmente fundadas por grupos organizados e que em sua proposta de ação atuam
intermediando as ações do governo e da iniciativa privada, encontram-se no terceiro setor (CYSNE;
COSTA, p.1). No entanto, as mesmas possuem relação estreita com as Instituições Federais de Ensino
(IFES), pois esta última tem a necessidade de intensificar investimentos nas áreas de ensino, pesquisa e
extensão, procurando assim, parcerias na iniciativa privada e no poder público que colaborem
financeiramente, assim como as Fundações de Apoio à Pesquisa. Estas últimas são instituições públicas,
sem fins lucrativos e de natureza jurídica de direito privado, que atendem a finalidades determinadas, de
acordo com a vontade de quem as instituiu (MACHADO et. al, 2016, p.2).

Segundo Velloso e Marques (2005), as FAPs, criadas por universidades públicas, administram recursos
coletados diretamente pelas instituições e na década de 1990 passaram por um momento de expansão,
quando a Lei nº 8.958/94 (que formalizou sua natureza jurídica) foi promulgada, reduzindo as barreiras
administrativas para a captação de recursos próprios.

Logo, o Estado investe, necessariamente e sobretudo porque

Os indicadores de excelência de uma Universidade baseiam-se fundamentalmente
no impacto e relevância da pesquisa produzida, na qualidade de ensino, na
titulação do corpo docente, na formação de recursos humanos competitivos para
enfrentar os desafios com foco nos grandes problemas nacionais, inovação e
transferência de conhecimento com abordagens multi, inter e transdisciplinares de
forma a responder aos anseios da sociedade e promover o desenvolvimento com
sustentabilidade (GIANNINI, 2014, p.1).

Assim sendo, percebe-se que as FAPs são importantes para o incentivo e desenvolvimento dos campos de
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pesquisa, tecnologia e inovação, pois são fundações que permitem, além do mais, adicionar agilidade em
tais processos.

3 METODOLOGIA
A presente pesquisa foi realizada a partir de levantamento dos editais das Fundações de Apoio a Pesquisa
dos Estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, bem como do levantamento do perfil do
pesquisador na área de Serviço Social. Para este feitio, foi realizada pesquisa em sítios eletrônicos e breve
revisão bibliográfica, a fim de explanar e embasar com maior clareza o assunto abordado.

Este é um estudo de caráter quanti-qualitativo, que tem como proposta discutir a pesquisa no contexto
acadêmico, sobretudo na área do Serviço Social. Seu foco é voltado para os impactos das Fundações de
Apoio à Pesquisa sobre o direcionamento das pesquisas acadêmicas, principalmente na formação do
Assistente Social no Nordeste. Partindo-se aqui do pressuposto de que a pesquisa é feita em concordância
com a sociedade vigente e por isso, deve gerar mudanças na mesma.

Para a realização desta pesquisa foram realizadas reuniões periódicas sobre a temática pesquisada, breve
revisão de literatura a respeito da pesquisa em Serviço Social e das políticas sociais neste contexto, e
coleta de dados utilizando os sítios eletrônicos das fundações em questão e a Plataforma Lattes pelo
CNPq.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste momento, serão contemplados os dados coletados através dos endereços eletrônicos do Conselho
Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e das Fundações de Apoio à
Pesquisa dos Estados de Pernambuco (FACEPE), Paraíba (FAPESQ) e Rio Grande do Norte (FAPERN),
referentes ao ano de 2014. De acordo com a breve pesquisa feita nos sítios eletrônicos das fundações,
percebe-se que a FACEPE é a mais antiga, fundada pela Lei estadual nº 10.401/1989, enquanto a
FAPERN é a mais recente, estabelecida através da Lei Complementar Nº 257, de 14/11/2003 e tem seu
funcionamento regido pelo Decreto Nº 17.456, de 19/04/2004. Já a FAPESQ foi criada pela Lei nº 5.624 em
06 de junho de 1992 e reestruturada em 1997.

A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) foi criada em 1989,
pela Lei Estadual n.º 10.401, com vinculação à Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, com o
intuito da promoção do desenvolvimento científico e tecnológico do estado, por meio do fomento à ciência,
tecnologia e inovação. Os instrumentos para o fomento à pesquisa dá-se prioritariamente pela concessão
de bolsas e auxílios de diversas modalidades, além de concessão de subvenção econômica a empresas.
No ano de 2013, a Emenda Constitucional n.º 18 assegurou à FACEPE uma atribuição orçamentária que
permite a regularidade no investimento em ciência e tecnologia do Estado de Pernambuco.

A Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba (FAPESQ), órgão vinculado à Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, foi criada em 1992 e tem por objetivo promover o desenvolvimento
científico e tecnológica da Paraíba por meio do fomento à ciência, tecnologia e inovação. Entre os vários
incentivos, destacam-se os Estudos e Pesquisas Prioritárias na Área de Saúde Pública e bolsas de
Iniciação Científica Júnior, em articulação com o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia
(atualmente Ciência, Tecnologia e Comunicações).

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN) foi criada pela Lei Complementar n.º
257, de 14 de novembro de 2003 e seu funcionamento foi regido pelo Decreto n.º 17.456 de 19 de abril de
2004. Tem por objetivo apoiar e fomentar programas e pesquisas de instituições públicas e privadas, com
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foco no desenvolvimento científico e tecnológico por meio de concessão de bolsas e auxílios e do estímulo
à produção do conhecimento. Ë um órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico.

Ressalta-se que a FAP da Paraíba (FAPESQ) não possui editais de pesquisa no ano de 2014, por isso os
dados referentes a pesquisadores não serão trabalhados por este estudo, tendo em vista que não há tais
dados. Recorda-se ainda, que inicialmente, seriam analisados os editais de 2014 a 2016, porém, devido ao
tempo e à quantidade de editais encontrados, somente foi possível trabalhar com os dados referentes a
2014.

Como é dito por Dantas (2016), essas fundações ligadas às Instituições de Ensino Superior, surgem no
Brasil para subsidiar o desenvolvimento econômico com base na tríade: ciência, tecnologia e inovação
(CT&I).

Assim sendo, as fundações em questão apresentam a proposta de fomentar a pesquisa científica,
tecnológica e a inovação, sendo que as três estão vinculadas a secretarias estaduais. A FACEPE possui
vínculo com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (SECTEC); a FAPESQ com a
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente (SECTMA); e a FAPERN com a
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC). Cada fundação busca incentivar a
pesquisa de acordo com os vínculos que estabelecem em seus respectivos estados.

Como é possível observar nos dois primeiros quadros a seguir, no ano de 2014, foram aprovados 11
editais pela FACEPE, dos quais 1 recebeu a entrada de seis pesquisadoras da área de Serviço Social. Já a
FAPERN, conta com 6 editais, dos quais apenas uma pesquisadora se inclui na área em questão.

As pesquisadoras presentes no edital FACEPE 02/2014 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/FACEPE – 2014, bem como a pesquisadora que consta no edital FAPERN
04/2014 DE 07 DE ABRIL DE 2014, possuem linha de pesquisa em política social. Isto reforça a histórica
relação do Serviço Social com as políticas.

Para elucidar melhor essa relação, cabe aqui uma citação de Bourguignon (2007), na qual ela informa que,

Estas, entre outras instâncias das políticas públicas, passam a ser pauta do debate
da profissão, gerando produções acadêmicas que dão visibilidade às temáticas,
bem como à ação profissional desencadeada nestas áreas. Tais preocupações
contribuíram para que o Serviço Social enfrentasse, e continue enfrentando junto à
sociedade civil organizada, os impasses, desafios e dilemas que a democracia, a
cidadania e os direitos sociais colocam à prática social, e neste âmbito em especial,
à pratica do profissional do Serviço Social. (BOURGUIGNON, 2007, p. 47).

E ela finaliza dizendo que, “A maior parte dos temas de pesquisa dos anos 80, e que prosseguem
abordadas nos anos 90, refere-se às políticas públicas na sua interface com o Estado.” (BOURGUIGNON,
2007, p. 47).

De acordo com o que é possível observar no Quadro 1 e no Quadro 2, percebe-se que as pesquisas em
políticas sociais ainda são as principais vias de inserção do Serviço Social na busca pela afirmação de sua
prática, tendo em vista a relação direta que existe entre a ação do Assistente Social e sua dimensão
investigativa.

QUADRO 1 – Editais da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
(FACEPE) – 2014

EDITAIS DE 2014 DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO – FACEPE
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Nº EDITAL PESQUISADORES
PESQUISADORES
DE SERVIÇO
SOCIAL

LINHA DE
PESQUISA

RECURSOS
(R$)

01

EDITAL FACEPE
02/2014
PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE
BOLSAS
DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
PIBIC/FACEPE – 2014

360

T.L.F.D. Política Social

360 BOLSAS
DE 400,00

M.R.C. Política Social

S.S.M.A. Política Social

B.M.C.W. Política Social

C.A.B.S. Política Social

A.C.B.A. Política Social

02

EDITAL FACEPE
05/2014 PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO
REGIONAL
(MCT/CNPq/FACEPE)

0 0 0 8.550.000,00

03

EDITAL FACEPE
06/2014 CONCESSÃO
DE BOLSAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU (2º
SEMESTRE/2014)

0 0 0 1.342.000,00

04

06/2014 - Oportunidades
de complementação de
bolsas de mestrado e
doutorado oferecidas por
instituições parceiras

0 0 0 0

05

EDITAL FACEPE
08/2014
PROGRAMA DE APOIO
A NÚCLEOS
EMERGENTES
PRONEM/FACEPE/CNPq

0 0 0 7.200.000,00

06

EDITAL FACEPE
09/2014
PROGRAMA DE
INFRA-ESTRUTURA
PARA JOVENS
PESQUISADORES
Programa Primeiros
Projetos –
PPP/FACEPE/CNPq

0 0 0 3.600.000,00

07

EDITAL FACEPE
10/2014
PROGRAMA DE APOIO
A NÚCLEOS DE
EXCELÊNCIA
PRONEX/FACEPE/CNPq

0 0 0 7.200.000,00
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08

EDITAL FACEPE
11/2014 COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL
FACEPE - MIT

280.000,00

09

EDITAL FACEPE
18/2014 CONCESSÃO
DE BOLSAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU (1 º S
EMESTRE /201 5 )

0 0 0 cerca de R$ 5,4
milhões

10

EDITAL FACEPE
20/2014 AUXÍLIO A
PROJETOS DE
PESQUISA APQ –
FACEPE

0 0 0 10.000.000,00

11

EDITAL FACEPE
24/2014 PROGRAMA DE
BOLSAS DE
INCENTIVO
ACADÊMICO (BIA
2015)

0 0 0 648.800,00

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo sítio da FACEPE.

Observa-se que no estado de Pernambuco, no ano de 2014 os editais da FACEPE foram dedicados na sua
maioria a oferta de bolsas de pesquisa. Nos resultados do referidos editais encontram-se naqueles
voltados para a Iniciação Científica, seis pesquisadoras da área de Serviço Social, vinculadas à linha de
pesquisa Política Social que foram beneficiadas com bolsas.

QUADRO 2 – Editais da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (FAPESQ) – 2014

EDITAIS DE 2014 DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA –
FAPESQ

Nº EDITAL PESQUISADORES
PESQUISADORES
DE SERVIÇO
SOCIAL

LINHA DE
PESQUISA

RECURSOS

(R$)

01 EDITAL Nº.
001/2014/FAPESQ/SEDHNão possui Não possui Não possui 0

Fonte: elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo sítio da FAPESQ

Ao que se refere à FAPESQ, observa-se que no ano de 2014, esta somente realizou um edital e o mesmo
não é de caráter de pesquisa. Este edital é referente a processo seletivo para cargo de assistente
administrativo nos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS).

QUADRO 3 – Editais da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte
(FAPERN) – 2014

EDITAIS DE 2014 DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE – FAPERN
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Nº EDITAL PESQUISADORES
PESQUISADORES
DE SERVIÇO
SOCIAL

LINHA DE
PESQUISA

RECURSOS
(R$)

01
EDITAL FAPERN
01/2014 DE 20 DE
MARÇO DE 2014

6 0 0 R$ 304.800,00

02

EDITAL FAPERN
SEARH 03/2014 DE
03 DE ABRIL DE
2014

21 0 0 R$ 900.000,00

03
EDITAL FAPERN
04/2014 DE 07 DE
ABRIL DE 2014

5 I.Q.S.
Política pública do
meio ambiente e
recursos hídricos

R$ 244.200,00

04
EDITAL FAPERN
05/2014 DE 21 DE
JULHO DE 2014

2 0 0 R$ 81.600,00

05

EDITAL FAPERN
CAPES 006/2014 DE
02 DE SETEMBRO
DE 2014

Sem especificação
de pesquisadores 0 0 R$

1.000.000,00

06

EDITAL FAPERN
IGARN 08/2014 DE
02 DE OUTUBRO
DE 2014

6 0 0 R$ 198.450,00

Fonte: elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo sítio da FAPERN.

Observa-se que, em sua maioria, os editais de 2014 da FAPERN buscam conceder bolsas de pesquisa a
pesquisadores diversos. Apenas um de seus editais não especifica pesquisadores, pois visa atingir as
Instituições de Ensino Superior como um todo. Desses editais, apenas um conta com a presença de
pesquisadora em Serviço Social.

Para elucidar melhor a respeito da pesquisa e dos pesquisadores em Serviço Social, foi feita tabulação dos
dados referentes às sete pesquisadoras inseridas nos editais aprovados pela FACEPE e FAPERN no ano
de 2014, como mostra os quadros 4 e 5.

QUADRO 4 – PERFIL DOS PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL COM BASE NOS EDITAIS
APROVADOS PELA FACEPE EM 2014

Nº PESQUISADORFORMAÇÃO VÍNCULO PRODUÇÕES

01 T.L.F.D.
Cursando
Graduação em
Serviço Social

Vínculo: Bolsista,
Enquadramento Funcional:
Estagiária, Carga horária: 20

0
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02 M.R.C.

Doutorado em
Serviço Social

Universidade
Federal de
Pernambuco, UFPE

Ensino, Programa de
Pós-Graduação em Serviço
Social, Nível: Pós-Graduação
e graduação

Periódico: Revista do
Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Gênero
e Direito. Periódico:
História, Ciências,
Saúde-Manguinhos
(Impresso)

03 S.S.M.A.

Doutorado em
Antropologia

Universidade
Federal de
Pernambuco, UFPE

Ensino, Licenciatura em
Ciências Sociais, Nível:
Graduação

0

04 B.M.C.W.
Cursando
Graduação em
Serviço Social

Estágio Extracurricular,
Enquadramento Funcional:
Estagiária, Carga horária: 30

0

05 C.A.B.S.
Cursando
Graduação em
Serviço Social

Vínculo: Bolsista,
Enquadramento Funcional:
Iniciação Científica -
Graduação Sanduiche, Carga
horária: 20, Regime:
Dedicação exclusiva

0

06 A.C.B.A.

Doutorado em
Sociologie.

Université
Sorbonne Nouvelle
- Paris 3, PARIS 3,
França.

Ensino, Pós-Graduação em
Serviço Social, Nível:
Pós-Graduação e graduação
Avaliadora na comissão
científica do V SEMEAP-
Seminário de Modelos e
Experiências de Avaliação de
Políticas, Programas e Projetos
Sociais

2014 - Atual

Periódico: Revista de
Administração
Pública (Impresso)

2014 - Atual

Periódico: Revista do
Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Gênero
& Direito (UFPB)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo sítio da FACEPE

Observa-se que a maioria das pesquisadoras concluiu a graduação e possui vínculo de ensino ou bolsa
com as fundações. Aquelas que estão na graduação, contabilizam apenas os vínculos de bolsistas nessas
instituições.

Quanto às produções das pesquisadoras, somente foi possível encontrar as de duas delas, pois ao
pesquisar na plataforma Lattes, não contavam tais especificações das demais pesquisadoras. Essas são
referentes a estudos de administração pública; ciências, história e saúde; gênero e direito. Já em relação
aos grupos de pesquisa dos quais participam, apenas foi encontrado o grupo de uma das pesquisadoras,
que se refere ao “Convênio de Cooperação Técnica-Científica para execução de projetos de levantamento,
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pesquisa, sondagem e gestão previsto no Plano de Ação Estratégica da SEMARH”, como mostra o Quadro
5.

QUADRO 5 – PERFIL DOS PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL COM BASE NOS EDITAIS
APROVADOS PELA FAPERN EM 2014

Nº PESQUISADORFORMAÇÃO VÍNCULO PRODUÇÕES

01 I.Q.S.

Graduação em Serviço
Social; Especialização em
Gestão em Saúde; Curso
técnico/profissionalizante em
enfermagem

Bolsista, Enquadramento
funcional: Assistente Social
(2014-2016)

0

Fonte: elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo sítio da FAPERN

Percebe-se aqui que os pesquisadores de Serviço Social nas Fundações de Apoio à Pesquisa dos estados
nordestinos de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, são poucos, porém estão contribuindo,
através dessas fundações, com a produção de conhecimento acerca das políticas sociais, nas áreas de
desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

Diante desse contexto, no qual estão inseridos poucos pesquisadores da área do Serviço Social, é
importante lembrar que as políticas sociais estão inseridas na dinâmica da sociedade burguesa. Esta, por
sua vez, como diz Netto (2001) à luz de Marx, é uma “totalidade concreta”, ou seja, é um todo em si
mesma; uma grande instituição complexa, formada por pequenas totalidades complexas; é articulada,
estruturada e formada por contradições.

São nas contradições que o Serviço Social vai agir, mais precisamente, na mediação dessas totalidades,
buscando ir além das aparências a fim de encontrar a essência daquela problemática específica, tendo em
vista o seu objeto de intervenção: as expressões da questão social.

Logo, compreende-se que, apesar de nessas fundações específicas a quantidade de pesquisas em política
social não ser soberba, elas existem, mas há que considerar que o cenário brasileiro indica uma redução
orçamentária que se observa na década de 2010, com ápice na aprovação da Emenda Constitucional n.º
95, popularizada como Emenda do Teto dos Gastos, que restringe sobremaneira a orçamento público e
atinge a todas as políticas, inclusive no que se refere ao fomento à pesquisa científica e tecnológica e à
inovação, focos das fundações estatais de pesquisa. Ainda que reduzido o apoio, observa-se que o debate
sobre as políticas sociais se faz presente e cabe também a assistentes sociais perscrutar essa temática,
através das Fundações de Amparo a Pesquisa no Nordeste.

5 CONCLUSÕES
Com esta pesquisa pode-se observar que nas Fundações de Apoio à Pesquisa (FAPs) do Nordeste, mais
especificamente dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, a inserção da produção de
conhecimento sobre as políticas públicas existem de forma discreta. No entanto, é notório que elas são
indispensáveis no âmbito das fundações, pois estas são vinculadas ao Estado. E este último se encontra
no cerne das políticas sociais.

Outro aspecto observado é que as FAPs foram criadas para subsidiar pesquisas de cunho socioeconômico
e ambiental, o que mais uma vez as coloca em relação direta com as políticas.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/pesquisa_e_pesquisadores_em_servico_social_no_nordeste_fundacoes_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



O Serviço Social como mediador entre Estado e sociedade civil e como investigador social tem destaque
nas pesquisas referentes às políticas sociais a partir da década de 1980 e atualmente assume uma postura
crítica da realidade, sendo-lhe possível participar de debates em pesquisa social, a partir do seu referencial
teórico. Essa realidade se mostra clara durante o desenvolvimento deste estudo. No entanto, ainda assim,
a partir dos dados observados, é perceptível a necessidade de maiores investimentos voltados às políticas
e consequentemente, da inserção do assistente social na referente área.
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