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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar alguns resultados da pesquisa que analisa as
dissertações de mestrado defendidas, em 2016, no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
da Universidade Federal de Sergipe. Do total de 11 dissertações defendidas, 7 estão relacionadas a
linha de pesquisa “Trabalho, Formação Profissional e Serviço Social” e 4, à linha “Políticas Sociais,
Movimentos Sociais e Serviço Social”. A pesquisa do tipo documental fez uso de roteiro contendo os
itens: ano, autor, temática, objeto de pesquisa e metodologia. Entre os temas destacam-se o exercício
profissional; a violência de gênero; a previdência; ética; a rede de proteção; habitação. É perceptível à
distinção de objetos, temáticas e procedimentos metodológicos do conjunto de dissertações que
compõem a mesma linha de pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Produção conhecimento. Pesquisa. Serviço Social.

ABSTRACT

The present article aims to present some results of the research that analyzes the master dissertations
defended, in 2016, in the Graduate Program in Social Service of the Federal University of Sergipe. Of
the 11 dissertations defended, 7 are related to the research line "Work, Professional Training and
Social Work" and 4, to the line "Social Policies, Social Movements and Social Service". The research
of the documentary type made use of a script containing the items: year, author, theme, object of
research and methodology. Among the themes are the professional practice; gender violence; the
pension plan; ethic; the safety net; housing. It is perceptible to the distinction of objects, themes and
methodological procedures of the set of dissertations that make up the same line of research.

KEYWORDS: Production knowledge. Search. Social service.

RESUMEN;

El presente artículo tiene como objetivo presentar algunos resultados de la investigación que analiza
las disertaciones de maestría defendidas en 2016 en el Programa de Postgrado en Servicio Social de
la Universidad Federal de Sergipe. Del total de 11 disertaciones defendidas, 7 están relacionadas con
la línea de investigación "Trabajo, Formación Profesional y Servicio Social" y 4, a la línea "Políticas
Sociales, Movimientos Sociales y Servicio Social". La investigación del tipo documental hizo uso de
guión conteniendo los ítems: año, autor, temática, objeto de investigación y metodología. Entre los
temas se destacan el ejercicio profesional; la violencia de género; la previsión; la ética; la red de
protección; la vivienda. Es perceptible a la distinción de objetos, temáticas y procedimientos
metodológicos del conjunto de disertaciones que componen la misma línea de investigación.

PALABRAS CLAVE: Producción de conocimiento. Investigación. Servicio social.

1. INTRODUÇÃO

O artigo consiste na apresentação dos resultados parciais da pesquisa intitulada “A produção do
conhecimento do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social: uma análise das dissertações”,
que está vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da
Universidade Federal de Sergipe (UFS). O projeto vem sendo desenvolvido desde 2015, produto de
um processo continuado, motivado pela necessidade de identificar quais tendências estão sendo
objeto de conhecimento no mestrado de Serviço Social, buscando explicitar sua relação com o
contexto histórico e conjuntural, já que estes são fatores determinantes no que concerne aos temas.
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O trabalho que está sendo apresentado refere-se aos resultados do mapeamento das dissertações
defendidas 2016, no âmbito do programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade
Federal de Sergipe (PROSS/UFS). Resultados anteriores já foram apresentados em outras edições
do EDUCON.

O Pós-Graduação em Serviço Social (PROSS) tem como área de concentração “Serviço Social e
Política Social” e duas linhas de pesquisas, “Trabalho, Formação Profissional e Serviço Social” e
“Políticas Sociais, Movimentos Sociais e Serviço Social”. Em 2016, foram defendidas 11 dissertações
sendo 7 da primeira e 4 da segunda.

Além do levantamento bibliográfico relacionado à temática produção de conhecimentos e pesquisa
foram efetuadas análise documental das dissertações identificadas, do período, a partir de roteiro
definido pela equipe, descrevendo entre outros itens, a temática, o objeto de pesquisa, o vínculo com
a linha de pesquisa, tipo de pesquisa, procedimentos teórico-metodológicos adotados e principais
fundamentos.

É de suma importância o estudo das produções de conhecimento realizadas na PROSS/UFS, por
permitir ter noção das temáticas e conhecer o que está sendo objeto de pesquisa e interesse no
âmbito do Serviço Social dentro da academia, gerando debates e discussões sobre a relevância do
assunto. Outro aspecto é apreender quais tendências estão sendo objeto de estudo no mestrado de
Serviço Social, buscando explicitar sua relação com o contexto histórico e conjuntural, já que estes
são fatores determinantes no que concerne aos temas.

O artigo possui dois itens, além do resumo, introdução e conclusão. O primeiro faz uma reflexão
pertinente à pesquisa, a produção de conhecimento, e a relação de ambas com o Serviço Social. O
outro item apresenta alguns dados obtidos por meio da análise das dissertações.

1. PESQUISA, PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E SERVIÇO SOCIAL

Desde os primórdios os seres humanos vivenciam determinada realidade, que é independente do
pensamento e que se distingue conforme o período histórico. Essa se apresenta de forma dinâmica e
provoca nos seres humanos questionamentos acerca de como ela se materializa, quais suas
determinações e relações. Surge, então, a necessidade de explicações que são dadas conforme a
forma como ela se mostra, é percebida e interpretada pelos homens.

O conhecimento é um processo de apreensão da realidade que envolve um sujeito que pretende
conhecer algo e um objeto que será conhecido. A forma como esse é abordado varia de acordo com
cada momento histórico, que influência na relação entre sujeito e objeto. O ato de conhecer algo ou
determinado fato, tendo-se o domínio sobre eles, pode ser caracterizado como um instrumento para
compreensão de determinado objeto, que fomenta transformações. A maneira como o homem
percebe a natureza e os próprios homens, bem como a relação que este desenvolve com ambos é
pautada na esfera do real, gerando essa necessidade e consequente busca.

A forma como se enxerga a realidade suscita conhecimentos em relação a ela, que geram novas
indagações, e que visto a sua dinamicidade se torna um processo constante e não linear, que possui
um caráter social e histórico, se dando de modo coletivo, logo:

[...] o processo de elaboração de conhecimento sobre o mundo não é um
processo individual. Os significados produzidos para que o homem
compreenda melhor aquilo que o rodeia foram e são produzidos durante toda
história da humanidade, pelo conjunto dos sujeitos sociais. Isso significa que o
conhecimento é histórico e social. Histórico porque cada conhecimento novo
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dá continuidade aos conhecimentos anteriores e social porque nenhum sujeito
constrói, a partir de nada, um novo conhecimento: todo conhecimento apoia-se
em conhecimentos anteriores, produzidos por outros sujeitos. Portanto, ele é
social e coletivamente produzido. (TOZONI-REIS, 2009, p. 9, supressão
nossa).

O conhecimento é social e historicamente produzido a partir de uma reflexão crítica desenvolvida e do
acúmulo do mesmo, objetivando-se em uma síntese do que foi concretamente pensado.

Existem vários tipos de conhecimento, entre eles o do senso comum e o teológico por exemplo.
Entretanto, nos deteremos ao conhecimento científico, que conforme Bauer (2012), é uma mescla de
todos eles, incluindo a informação sensorial, a observação, a verificação e a elaboração teórica
abstrata sistemática, de maneira que não apenas constata, descreve, classifica e explica os
fenômenos, mas também os generaliza e desta forma obtêm leis e é capaz de fazer previsões.

Conforme Bergamo e Bernardes (2006), colocado o foco na produção de conhecimento, tem-se que a
metodologia é dominante em relação à epistemologia, no mesmo movimento em que constituem uma
unidade na diversidade, ou seja, o processo para chegar ao conhecimento é dominante em relação à
ciência do conhecimento, ainda que seja dentro da unidade que ocorre o movimento do real. Quanto
ao método os autores fazem uma distinção entre o de investigação e o de exposição, sendo o
primeiro uma forma de captar os elementos existentes havendo um intercâmbio entre análise e
síntese, os dois constituem uma unidade, enquanto o segundo a unidade é dada pela sequência
análise para síntese ou a ordem inversa.

A pesquisa é uma forma de análise e reflexão da realidade que visa apreendê-la para além do
imediato, tendo por base a dimensão investigativa, possuindo um fim determinado e sendo
caracterizada como um instrumento do conhecimento. Para sua realização, Lima e Mioto (2007)
pontuam que, entender a realidade social dinâmica, contraditória, histórica e ontológica implica na
utilização de procedimentos metodológicos que consigam engendrar todos esses pressupostos com a
mesma intensidade como se apresentam quando estão em relação, destacando-se a importância dos
aportes teórico-metodológicos.

No tocante às produções, os autores Bergamo e Bernardes (2006), discorrem que no processo de
análise, depara-se com produções específicas, sendo dominante a produção industrial, desse modo a
produção de conhecimento constitui uma esfera com autonomia relativa, que responde a dominância
preponderante na sociedade. Cada campo do conhecimento produz à sua maneira, porém sob
parâmetros de instituições que as organizam. Há uma relativa autonomia nas instâncias de produção
do conhecimento, mas suas práticas estão sobredeterminadas por outros órgãos, em geral da classe
dominante, que ditam algumas das orientações a serem seguidas, isto é, como pontuado por
Bergamo e Bernardes (2006, p. 186),

A produção de conhecimento científico vai ter particulares instâncias e
instituições sociais que a organizam, conforme se tenha, na totalidade social,
diferentes modos de produção (da produção em geral). Assim, embora haja o
princípio da autonomia relativa das esferas, um determinado modo de
produção científico (com seu método e a sua lógica subjacente) vai
encontrar-se sobredeterminado pela prática social dominante.

Bergamo e Bernardes (2006) afirmam que a produção do conhecimento, segundo a perspectiva
adotada, encontra-se organicamente ligada ao modo de produção que se realiza por meio das
relações existentes entre sua base material, que são a unidade de forças produtivas e relações de
produção, e as superestruturas, jurídico-política e ideológica. O valor de uso da teoria é dado pelo seu
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valor de troca, onde a taxa excedente será dada conforme as práticas produtivas que a mesma
realizar, consoante

[...] Os métodos científicos vão ganhando validade (e valor) conforme se
mostrem em condições de realizar o seu valor de uso, que é o seu valor de
troca, se os resultados da investigação propiciam condições de reprodução do
capital (caso contrário, áreas, temas, protocolos, raciocínios... caducam na
própria esfera científica). (BERGAMO e BERNARDES, 2006, p. 195,
supressão nossa).

A lógica produtivista se estende ao âmbito acadêmico gerando uma necessidade desenfreada por
produções de conhecimento que se mostram através da pesquisa, estando o fator de
desenvolvimento econômico ligado a essa lógica. Para Lima e Mioto (2007), o conhecimento como
elemento fundamental na construção dos destinos da humanidade tem sido cada vez mais
evidenciado e propagado no contexto da sociedade atual, na qual o saber encontra-se concebido
pelos processos de globalização e de mercantilização, decorre disso o fato de as inovações os
avanços tecnológicos serem considerados como condição de desenvolvimento econômico. Dito isso
se gera um impacto, segundo Sposati (2007), no que concerne a qualidade do que é produzido, visto
que a exigência por produções acabam impactando no conteúdo e na qualidade dos resultados.

Houve um processo de migração e institucionalização da pesquisa, sendo pautado em um contexto
no qual a produção de conhecimento passa a ocorrer na Universidade, no âmbito da pós-graduação,
que segundo Filho (2009, p. 3)

Por volta dos anos de 1950, existe uma proliferação das universidades e
muitos pesquisadores dos Institutos, buscam a Universidade como apoio e
espaço possível com suporte financeiro e material indispensáveis a satisfação
das suas necessidades pessoais e de produtores de conhecimento.

A pesquisa dentro das Universidades é desenvolvida principalmente na pós-graduação, em especial
no programas de mestrado e doutorado. No âmbito da graduação é um dos componentes do tripé:
ensino, pesquisa e extensão. Destaca-se como estratégia que possibilita a sua materialização o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que é de suma importância para o
processo de formação profissional, visando uma melhor qualificação e melhor aprendizado trazendo
uma perspectiva que permita o aluno vislumbrar a relação dos problemas e questões reais com a
teoria.

É de suma importância citar os impactos positivos, da pesquisa, ainda que diante de uma lógica que
muitas vezes pode adquirir um caráter mercantilizado. Consoante Filho (2009) podemos dizer que os
Programas de Pós-Graduação encontram-se em um estágio de maturação do saber, construindo
questionamentos que respondam às necessidades de hoje, num contexto de sociedade sob a
conjuntura neoliberal.

O saber deve ser uma alternativa de libertação, um mecanismo de transformação que impacte
favoravelmente na sociedade, ultrapassando os muros das Instituições de Ensino Superior (IES),
efetivando seus conceitos dentro da realidade a qual se estuda. É colocado em voga que não há
neutralidade na pesquisa já que sua iniciação é desenvolvida do bojo das relações sociais, que se
dão no âmbito das relações de produção, e nos interesses acadêmicos, sendo posta em questão de
um lado necessidades de sujeitos reais externos a academia e do outro uma lógica produtivista de
mercado visionária e financiada por interesses da classe dominante.
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É essencial o fomento das produções de conhecimento rumo um avanço tecnológico e científico, que
se dá inclusive no âmbito do social. Não se pode perder de vista o caráter de transformação da
pesquisa, que tem um fim determinado em sua busca, produzindo ações que possam impactar na
sociedade, tendo principalmente um caráter investigativo, assim como uma dimensão interventiva,
ainda que as maturações possam ser dadas no âmbito teórico e não propriamente aplicado, há uma
associação de devolução e socialização daquilo que foi concretamente pensando em relação a
determinado fato.

No ano de 1982, de acordo com Sposati (2007), a pesquisa tornar-se disciplina obrigatória na
formação profissional dos assistentes sociais, antes, ficava a critério de cada curso, introduzi-la ou
não, na grade curricular. Esta mudança é decorrente da aprovação de um novo currículo com
fundamentos na teoria social de Marx. Outro aspecto relevante foi o processo de implantação dos
cursos de pós-graduação, na década de 1970, que fortaleceu a perspectiva da produção de
conhecimento dentro da Universidade, através da pesquisa.

Aliado a esses aspectos teve grande importância no processo histórico do desenvolvimento da
pesquisa no Serviço Social, o reconhecimento por órgãos que a fomentam.

O reconhecimento institucional pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) da área do Serviço Social
como campo específico de pesquisa é, certamente, conquista que abriu
possibilidade de financiamento da pesquisa em Serviço Social e inclusão de
pesquisadores do Serviço Social no quadro geral de pesquisadores do CNPq.
(SPOSATI, 2007, p. 17).

A pesquisa em Serviço Social ocorre, em sua maioria, no âmbito acadêmico, refletindo e suscitando o
debate sobre questões presentes na sociedade, objetivando compreendê-las. Ademais possui além
do caráter investigativo, a dimensão interventiva, ensejando capacitar os profissionais para ações
críticas e propositivas, aliadas ao projeto ético político da profissão.

Filho (2009) cita que neste universo de produção científica o Serviço Social tem contribuído através
de programas de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) existentes no Brasil. Estes
procuram formar professores e profissionais pesquisadores tendo como objeto as demandas sociais,
de modo a produzir um saber legitimado pela academia e órgãos financiadores de projetos de
pesquisa. Vale ressaltar que é uma tarefa que pode se tornar complicada diante dos padrões do
governo neoliberal que limitam a efetivação da pesquisa na sociedade.

Diante da contemporaneidade, e das novas expressões da questão social, torna-se imprescindível a
utilização da pesquisa no que concerne à formação e atuação profissional, posto que é uma profissão
eminentemente política, que busca analisar e compreender a totalidade sem perder de vista as
particularidades, extrapolando a superficialidade de determinado fato, indo além do que se mostra
imediato. Bourguignon (2007, p. 47, supressão nossa), situa:

[...] as pesquisas em Serviço Social têm contribuído para avanços
significativos em diferentes campos da ação profissional, no âmbito das
políticas públicas, no enfrentamento das expressões da questão social em
diferentes momentos históricos, na construção da proposta curricular e
definição dos seus fundamentos teóricos e metodológicos, na consolidação do
projeto ético-político profissional, entre outros aspectos.

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_pesquisa_na_posgraduacao_analise_de_dissertacoes.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Há uma constante busca pela preparação de profissionais pesquisadores capacitados, porém a
efetivação, sobretudo na área social, é deveras um desafio, visto que o Brasil não possui uma
tradição em pesquisa e no Serviço Social, acrescido a esse fator, está a questão de se inserir em um
espaço contraditório da ordem capitalista e responder às demandas postas pela classe trabalhadora.

Para Filho (2009) a pós-graduação é necessariamente uma interlocução com a realidade, buscando
“desvendá-la”, para possibilitar ações concretas de enfrentamento, visto seu caráter sócio histórico.

3. ALGUNS RESULTADOS DE PESQUISA

Nota-se que a produção do conhecimento no âmbito acadêmico é maior do que daqueles que se
encontram fora desse lócus, isto é, de profissionais que já estão formados e não compõem mais esse
espaço. Tal fato deve ser rompido, já que esta instância de indagação deve ser constante frente à
dinamicidade na qual se trabalha, sendo a prática profissional um campo rico no qual pode ser
produzido conhecimento, portanto, [...] “Práticas e representações da pesquisa, restritas ao meio
acadêmico favorecem a falta de iniciativas e investimentos na preparação do profissional como
pesquisador.” (BOURGUIGNON (2007, p. 49, supressão nossa).

Segundo Filho (2009) a necessidade de pesquisa não parte exclusivamente da Universidade, tendo
uma visão mais ampliada situa o campo profissional enquanto um ambiente rico que lida diariamente
com novas configurações societárias. Não obstante, o autor pontua que a efetivação da ação
profissional atenta a essa realidade não se restringe apenas ao momento da atuação pontual dos
profissionais, sendo imprescindível em todo o processo constitutivo do seu exercício. Através da
pesquisa tem-se a possibilidade para superação da dicotomia entre teoria e prática, desencadeando
uma relação de continuidade permanente, sendo constitutiva e constituinte da profissão. Nessa
perspectiva os programas de pós-graduação têm atraído profissionais e contribuído para tal.

No PROSS a pesquisa identificou o total de 42 dissertações defendidas, entre 2013 e 2016. Os
resultados que ilustram esse item correspondem às 11 dissertações defendidas em 2016, sendo 7
(sete) dissertações vinculadas à linha de pesquisa “Trabalho, Formação Profissional e Serviço Social”
e 4 (quatro) à “Política Social, Movimentos Sociais e Serviço Social.”.

Referente à primeira linha de pesquisa as defesas tiveram início no mês de maio de 2016 com
término em novembro do mesmo ano, sendo que durante o mês de junho ocorreram 5 defesas e, em
maio e novembro, 1 em cada mês. Foi constatado que 4 (quatro) docentes orientaram dois projetos
cada, e 3 (três) professoras orientaram um projeto. Em relação à segunda linha as defesas também
se iniciaram em maio, com término em junho. Sendo uma docente orientadora de dois projetos e as
demais estiveram em um projeto cada.

O título e as palavras chaves deram um suporte inicial para chegar à temática e ao objeto de
pesquisa, indicando os indícios relacionados à produção de conhecimento realizada por assistentes
sociais. Todavia, foram as leituras dos Resumos e principalmente das Introduções que permitiram
maiores esclarecimentos sobre o tema, o objeto de pesquisa, e a metodologia utilizada nas
dissertações analisadas.

Analisando a produção de conhecimento do Serviço Social faz-se a seguinte observação sobre os
temas,

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. Exemplo disto é a temática Seguridade Social, a partir de seu marco
histórico que é a Constituição Federal de 1988. Recentemente, vêm
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avançando as investigações sobre a sociedade civil, os processos de gestão e
controle das políticas públicas e o papel dos Conselhos de Direitos. Também
ganha ênfase o campo de preocupação relativo aos usuários do Serviço
Social, muito embora na sua relação com as políticas públicas.
(BOURGUIGNON, 2007, p. 47).

É notável a presença da temática sobre o exercício profissional nas dissertações que compõem a
linha de “Trabalho, Formação Profissional e Serviço Social”. Os objetos de pesquisas apresentam
recortes diversificados dentro de uma mesma temática. Observamos, por exemplo, em duas
dissertações que uma, fez a análise da função de gestão exercida por assistentes sociais em
Unidades de Saúde da Família (USF), e a outra, da noção de competência no Serviço Social,
salientando a analise da ética na primeira e a produção de conhecimento de assistentes sociais que
não se encontram no âmbito acadêmico, na segunda.

Na linha de pesquisa “Políticas Sociais, Movimentos Sociais e Serviço Social” foram identificados as
seguintes temáticas: a participação social dos movimentos sociais através do Colegiado do Alto
Sertão de Sergipe; o conservadorismo dentro do campo sociojurídico e seus rebatimentos na atuação
do assistente social. Outro tema diz respeito ao direito à cidade no Brasil, mediante o direito à
moradia e os dilemas pertinentes à segregação socioespacial provocados pela ineficiência das
respostas do Estado. Por último, a temática de gênero e o trabalho de gestores (as), profissionais e
conselheiros (as) que integram a Rede de Proteção Social a crianças e adolescentes, foi abordada
em uma das dissertações. Também se constata objetos de pesquisa distintos dentro de uma mesma
temática, enquanto uma focaliza a participação dos movimentos sociais no controle social, outra
enfatiza prioritariamente o conteúdo da política social, o que evidencia que embora englobadas dentro
da mesma linha, há um aprofundamento de algumas em relação às instâncias, mostrando-se de
forma articulada. Há uma variedade nas temáticas trazidas nos trabalhados: A questão dos
movimentos sociais e sua participação, que nos dá um panorama ainda que delimitado por área, de
como estes se apresentam na conjuntura; A atuação no sociojurídico e os desafios postos pelo
conservadorismo próprio da sociedade; O direito à cidade, a moradia e seu acesso, sua função social;
A rede de proteção e a violência doméstica contra crianças e adolescentes. Todas essas questões
são postas nas dissertações que trabalham na perspectiva de mostrar a realidade em cada um
desses espaços, estando pautadas dentro de fatores conjunturais, em que se sobressai a dimensão
social e histórica e a dialética do movimento.

Observa-se, portanto, que apesar das dissertações apresentarem temáticas distintas no interior de
uma mesma linha de pesquisa, têm coerência com a linha quando é feita a análise dos objetos.

A pesquisa é um meio de interligar a teoria à prática, desmistificando o falso paradigma “na teoria à
prática é outra”, que coloca como algo antagônico, portanto, que não estão unidos.

A pesquisa é um dos procedimentos teórico metodológicos que, ao ser
incorporado à prática profissional, poderá levar o assistente social a
reinventar, reconstruir e até construir um vir a ser para o Serviço Social, a
partir da eliminação da consciência acomodada e até adormecida. (SETUBAL,
2007, p. 70).

A profissão é permeada pela mesma dinamicidade que atinge a sociedade sendo assim é necessário
o aprofundamento de questões que lhe são intrínsecas, tendo-se seu aprofundamento e rompendo
com uma visão de que não é um espaço que permite mais expansões e novas apreensões. É preciso
pautar a prática profissional nas questões que se apresentam no plano conjuntural específico da
realidade e tal fato demanda pesquisa a fim de analisar e refletir sobre as mudanças que se
apresentam.
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O profissional deve ter domínio de elementos teóricos e de informações da realidade para que possa
formular propostas profissionais que deem efetividade ao seu exercício profissional, seja no campo da
formulação ou implementação de políticas sociais, daí a necessidade da pesquisa enquanto
componente da dimensão investigativa.

Para desenvolver mediações de enfrentamento das expressões da questão social é necessário um
respaldo teórico metodológico. Conforme Filho (2009, p. 8), “Essa confusão – referente à atribuição
da prática e teoria – se não esclarecida já na formação profissional, cria espaço para uma ação
profissional dotada de ecletismo ou até mesmo pautada no senso comum”. É necessário durante a
formação profissional se ter clareza dessa relação, entendendo enquanto dois elementos que se
completam, sendo a prática entendida como a atuação na realidade, que possui peculiaridades,
dotada da dinamicidade que lhe é própria, e que para atuar e ter uma ação qualificada é preciso um
domínio teórico metodológico, isto é, da teoria, afim de saber através da mediações lidar com o
fatores que se apresentam na imediaticidade.

É de suma importância a articulação em redes da pesquisa seja no âmbito da graduação ou na
pós-graduação. Segundo Sposati (2007, p. 19) “A constituição em rede de centros, núcleos, grupos
de pesquisa é fundamental para o mútuo conhecimento e intercâmbio de ideias, resultados,
questões”. O que ocorre muitas vezes é a segmentação e focalização em áreas específicas
perdendo-se esse valor tão caro de integração, restringindo a visibilidade de algumas demandas.

Não se pode perder de vista o caráter da transformação da pesquisa sendo ela uma ação da práxis,
levando em conta as mudanças que estas devem gerar na sociedade sem perder a perspectiva do
sujeito ao qual se estuda tratando-o como tal e não como mero objeto.

Há uma lacuna nas produções sobre a pesquisa em Serviço Social, que é
justamente a questão da centralidade do sujeito e sua preservação no
processo metodológico de investigação do real e consequente produção de
conhecimento profissional. [...] Preocupar-se com o sujeito implica em não
perder de vista o contexto sócio-histórico em que se insere e em que se dão
as relações entre o profissional assistente social e o cidadão.
(BOURGUIGNON, 2007, p. 51, supressão nossa).

Em relação aos métodos de pesquisa deve-se ter consciência do grau de relevância dos dados
quantitativos, pois neles se revelam questões objetivas do sujeito, cabendo uma interpretação, do
ponto de vista qualitativo crítica, que analise buscando entender os condicionantes, os porquês, e o
para que, comprometida com o retorno e alcance social. Para Lima e Mioto (2007, p. 40) “O método
dialético implica sempre em uma revisão e em uma reflexão crítica e totalizante porque submete à
análise toda interpretação pré-existente sobre o objeto de estudo”. Destacando-se a pesquisa
bibliográfica como sendo utilizada com frequência nos estudos exploratórios e descritivos, sendo
esses maioria no que tange Serviço Social.

Os tipos de pesquisas e os procedimentos metodológicos utilizados nas 11 dissertações também
foram analisados.

Nas duas linhas os resultados mostraram que a maioria das dissertações correspondem à pesquisa
do tipo exploratório e todas fundamentaram a pesquisa com a teoria social de Marx.

O materialismo histórico dialético é definido por Netto (2011, p.22) como:

O método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da
aparência, visa alcançar a essência do objeto. Alcançando a essência do
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objeto, isto é: capturando a sua estrutura e dinâmica, por meio de
procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador a reproduz
no plano do pensamento; mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o
pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que investigou.

Na linha “Trabalho, Formação Profissional e Serviço Social” encontramos a menção a pesquisa de
caráter exploratório e de natureza qualitativa com dimensões quantitativa. Tendo como base o método
dialético, e como procedimentos metodológicos foram utilizados pesquisas bibliográficas e
documentais para a coleta de dados, e também foi feito uso da entrevista semiestruturada.

Ressalta-se o uso frequente da pesquisa do tipo documental e bibliográfica com abordagem
qualitativa. Em uma das dissertações, a autora afirma que é norteada pelo método dialético, para a
coleta de dados foram consideradas todas as denúncias protocoladas no CRESS/SE durante o
período de 2000 a 2014. A análise dos documentos focalizou nas denúncias a partir da definição de
algumas variáveis como: área de atuação do Assistente Social onde foi feita a denúncia; perfil do
denunciado e do denunciante e o motivo da denúncia. Em outra produção foram utilizadas como
fontes documentais, as dissertações de mestrado defendidas na área de Serviço Social e produzidas
a partir do ano de 2010 até 2014, que relacionavam Serviço Social e Previdência Social; além dos
trabalhos publicados nos anais de CBAS e ENPESS.

Ainda sob essa explanação, teve-se uma dissertação do tipo exploratória com abordagem qualitativa
que utilizou para a coleta de dados fontes documentais, mencionando entre essa fonte as legislações
da profissão (Lei de Regulamentação da profissão nº 8.662/1993, Diretrizes Gerais para o curso de
Serviço Social da ABEPSS/1996, Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social; Documento
da Comissão de Especialistas em Ensino e Serviço Social/1999, Diretrizes Curriculares para o curso
de Serviço Social/MEC/2002 e Política Nacional de Estágio/ PNE /2010), teses e dissertações na área
de Serviço Social, produzidas no período de 2000 a 2014; em programas de pós-graduação em
Serviço Social, Política Social e Políticas Públicas, através de bibliotecas online disponíveis.).
Também uma em que está presente a pesquisa teórica e documental, com base no método dialético.
Em relação à coleta de dados a fonte de pesquisa foram os Anais do CBAS, um total de cinco edições
(10º CBAS; 11º CBAS; 12º CBAS; 13º CBAS e o 14º CBAS)8 e 5.074 trabalhos aceitos, sendo que
apenas 4.808 estão disponíveis, essa pesquisa possibilitou apreender o “estado da arte” do Serviço
Social.

Foram identificadas dissertações que além de utilizarem do recurso da pesquisa documental e da
pesquisa bibliográfica fizeram entrevistas, a exemplo da dissertação que realizou entrevistas com
coordenadores e equipe dos serviços vinculados à rede de proteção à mulher.

Embora as dissertações possuam semelhanças quanto a abordagem metodológica, elas se
diferenciam no que se refere aos instrumentos de coleta de dados para a realização da pesquisa. Isto
é, constata-se o uso de entrevistas, de análise de documentos e outros. Os objetos são distintos,
assim como os espaços e sujeitos de pesquisa, mas a perspectiva de totalidade encontra-se presente
em todas as dissertações.

O Serviço Social, de acordo com Bourguignon (2007), deixou de ser um consumidor das produções
do saber de outras áreas de conhecimento, ciências sociais e humanas, passando a ser protagonista
de um processo que propõe uma orientação crítica e sistemática das transformações societárias,
subsidiando o exercício profissional.

Por fim, Lima e Mioto (2007), pontuam que a análise e interpretação dos dados consistem na síntese
integradora que apresenta a reflexão, realizada a partir do referencial teórico e dos dados obtidos no
intuito de realizar uma aproximação crítica dos objetivos propostos, ou seja, há uma síntese daquilo
que foi pensando, que se constitui como um conceito devolutivo da realização da pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção de conhecimento é uma temática que deve estar sempre em voga devido sua importância
no que concerne o saber. Posta a dinamicidade na qual a realidade se apresenta é necessário uma
constante busca pelo conhecimento a fim suscitar uma visão crítica do real e de fomentar práticas
qualificadas dentro da ordem societária, que demanda por intervenções. A pesquisa é uma forma de
produzi-lo, sendo imprescindível fonte do saber, que deve ter aplicabilidade no âmbito do social.

O incentivo a pesquisa é impreterível dada sua dimensão investigativa e seu poder de alcance à
questões que se gestam no bojo da sociedade. Embora sua realização ocorra principalmente no
âmbito acadêmico, é bom frisar a necessidade de que deve estar presente no exercício profissional,
uma vez que é um lócus privilegiado em que se mostram diversas facetas da realidade. Na
perspectiva do Serviço Social as diferentes formas como se mostram as expressões da questão
social, considerando a dimensão investigativa da profissão além da interventiva, onde essa se coloca
como um instrumento para melhor materialização da relação teoria e prática, as quais estão
estritamente ligadas.

É necessário se ter a noção da conjuntura não só atual, mas a que antecede a pesquisa, já que esta
possui uma dimensão social e histórica, para compreensão da temática dentro de determinado
contexto. Buscar temáticas que estejam imbricadas na contemporaneidade, problemas sociais, afim
de gerar conhecimento e tentar responder a tais questões. Tendo domínio teórico metodológico para
saber analisar essa realidade, dominando a dimensão investigativa que está enraizada na profissão
para uma leitura que seja competente não só na temática e na relevância desta pra sociedade, como
também para um possível aplicabilidade, considerando a relevância do entendimento em si, de como
a questão que se apresenta.

Quanto as dissertações foi possível analisar questões que estão presentes no cotidiano da sociedade
e se mostram de forma particular, em determinados espaços, buscando melhor entender o objeto de
intervenção para além de como ele se apresenta, tendo em vistas as questões estruturais, e como ele
se mostra na totalidade, podendo suscitar novas indagações acerca das temáticas, necessidade de
aprofundamento e obviamente através da explanação feita gerando conhecimento.

É relevante o trato desses assuntos que se mostram na sociedade contemporânea para melhor
trabalhá-las através do conhecimento que foi produzido, além de colocar em voga determinados
elementos que estão presentes nas áreas e nos mecanismos sociais trabalhados que acontecem e
que muitas vezes passam despercebidos e são naturalizados, nos fazendo questionar e buscar
entender mais criticamente aquilo que nos é colocado, contribuindo para esfera de conhecimento do
Serviço Social.
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