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RESUMO 
 
Este artigo versa sobre o Serviço Social como área de 
conhecimento e a relação com as lutas sociais no Brasil. 
Busca, através da categoria pesquisa, traçar o percurso que a 
profissão desenvolvera de participação com e nas lutas sociais 
desde sua emergência à história recente a partir das 
instituições de fomento a pesquisa e da organização política, 
com o recorte para os encontros de área, apontando a 
produção de conhecimento como uma mediação indissociável 
para a formação profissional e posterior intervenção na 
sociedade comprometida com a emancipação humana. 
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ABSTRACT 
 
This article deals about the Social Work as área of knowledge 
and the relationship with the social struggles in Brazil. Search 
by research category, to trace along the profession will develop 
of participation with and in social struggles since its emergence 
in recent and policy organization, with the cutout for meetings of 
areas, pointing the production of knowledge as an inseparable 
mediation for vocational training and subsequent intervention in 
society committed to human emancipation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Serviço Social em sua gênese na década de 1930 está vinculado às mazelas 

sociais oriundas da ordem burguesa, que se consubstanciam em expressões da questão 

social que são cada vez mais acentuadas e diretamente proporcionais a supremacia do 

monopólio do capital. 

Para, além disso, não se pode pensar o Serviço Social apenas como resultado da 

questão social e nem tampouco como uma profissão nascida das exigências e demandas 

próprias à ordem burguesa. Se faz necessário a leitura da profissão como inserida nas 

peculiaridades da sociedade burguesa consolidada na organização monopólica em que há 

na verdade uma correlação de forças que no início da profissão pouco se faz observar 

devido aos contexto sócio-histórico eindicativos profissionais do período, mas que em seu 

desenvolvimento se fazem visíveis e indispensáveis para a construção profissional. Esse 

desenvolvimento, inclusive é capitaneado pelo próprio acúmulo teórico e necessidade de 

debates relevantes a construção histórica da profissão.  

Assim, a ligação entre a construção profissional e desenvolvimento teórico próprio é 

mediado pelas relações objetivas profissionais, uma vez que ao se inserir como 

especialização de trabalho assalariado na divisão social e técnica do trabalho, desenvolve-

se a necessidade da construção teórica nos marcos das transformações sociais inerentes 

impulsionadas pelo desenvolvimento do capitalismo e de suas relações sociais históricas. 

Dessa forma, a intervenção profissional constrói a necessidade dos direcionamentos 

da pesquisa, sendo, portanto, a produção do conhecimento indispensável não somente para 

a graduação, mas também para os processos de trabalho desenvolvidos que se embasam 

na práxis profissional e que se consubstanciam a partir da produção de conhecimento. 

2 SERVIÇO SOCIAL COMO ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

Ao fazermos o levantamento histórico da emergência do Serviço Social na sociedade 

brasileira, a literatura de área destaca que em seu surgimento na década de 1930 a 

profissão desenvolvera-se alicerçada nas teorias da Igreja Católica e nas Ciências 

Humanas, tencionadas no seio da ordem capitalista monopolista sob a égide do conflito 

burguesia x operariado.  

 Nos marcos da década de 1950, com a conjuntura histórico-social e ideo-político da 

sociedade brasileira no enfrentamento de um modelo ditatorial e os fortes movimentos de 

resistência e de organização de classe, o Serviço Social como profissão insurgida da 



 

 

                  

relação contraditória do Estado com a sociedade civil também passa por transformações. De 

acordo com Simionato (2004, p.2)  

“as transformações ocorridas no final do século XX, que colocaram desafios 
gigantescos para o conhecimento e para os modelos de interpretação de mundo, 
provocaram alterações importantes na trajetória do Serviço Social, as quais se 
revelam através da busca constante pela renovação de seus recursos tanto teóricos 
como práticos.” 

 
Essas transformações, segundo Silva (2005, p.73) “privilegia as particularidades de 

cada período histórico e afirma que o conhecimento produzido a partir de 1970, permitiu a 

incorporação do pensamento crítico que sustentou, nos anos de 1980, a construção de um 

novo projeto profissional”.  Assim, o Serviço Social ganha maturação enquanto profissão 

inserida na divisão social e técnica do  trabalho e constrói a sua trajetória teórica inseridas 

nas Ciências Sociais e nas Universidades- como ciência, respondendo as expressões da 

questão social2 oriundas da relação capital x trabalho e fortalecendo internamente o 

redimensionamento profissional e seus fundamentos teórico-metodológicos. 

Com o debate insuflado em meio à disputa ideológica de várias correntes, sendo elas 

de acordo com Yasbek (2009) 

“A vertente modernizadora caracterizada pela incorporação de abordagens 
funcionalistas, estruturalistas e mais tarde sistêmicas (matriz positivista), voltadas a 
uma modernização conservadora e melhoria do sistema pela mediação do 
desenvolvimento social e do enfrentamento da marginalidade e da pobreza na 
perspectiva de integração da sociedade. (…) Configuram um projeto renovador 
tecnocrático fundado na busca da eficácia e eficiência para nortear a produção do 
conhecimento e a intervenção profissional. A fenomenologia, que emerge como 
metodologia dialógica, que, apropriando-se da visão de pessoa e comunidade, 
dirige-se ao vivido humano, aos sujeitos em suas vivências, atribuindo o Serviço 
Social com a tarefa de auxiliar a abertura desse sujeito existente, singular em 
relação aos outros e ao mundo de pessoas. Valoriza o diálogo e a transformação 
das pessoas, sendo analisada por José Paulo Netto como uma reatualização do 
conservadorismo inicial da profissão, ou também chamado com 
neoconservadorismo e a vertente marxista que remete a profissão à consciência de 
sua inserção na sociedade de classes e que no Brasil vai configurar-se, em um 
primeiro momento, como uma aproximação ao marxismo sem o recurso ao 
pensamento de Marx”. 

 
o  III CBAS- Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (1979), mais conhecido com 

Congresso da Virada demarcou o materialismo histórico e dialético como o método 

hegemônico utilizado na análise da sociedade, na formação, intervenção, organização 

acadêmico-política e na produção de conhecimento. As fronteiras do imediatismo e da 

aparência foram ultrapassadas e a busca por entender os fenômenos sociais necessitou de 

uma investigação profunda, como forma de buscar a dialética do concreto, no intento de 
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além da caridade e repressão”.(Iamamoto e Carvalho, 2011) 



 

 

                  

apreender a realidade em sua totalidade, que é sempre uma totalidade de totalidade, onde o 

todo também é uma parte.  

3 A RELAÇÃO DA PESQUISA E DA POS-GRADUAÇÃO NO SERVIÇO SOCIAL COM AS 

LUTAS SOCIAS NO BRASIL 

3.1 A pesquisa no Serviço Social 

 

O Serviço Social como área de pesquisa teve sua efetivação em decorrência do 

processo histórico de transformação e solidificação do objeto profissional de intervenção. 

Como fora explicitado anteriormente, o Serviço Social brasileiro, em seu aparecimento como 

profissão inserida na divisão social (e técnica) do trabalho tem em sua origem ligações com 

as Ciências Humanas, e se baseiam nestas para a sua construção teórica, aporte teórico 

este que com o desenvolvimento das relações inerentes a profissão fora se tornando 

incipiente e já não respondia as demandas apresentadas devido as transformações sociais. 

De acordo com Simionato (2004, p.2)  

“as transformações ocorridas no final do século XX, que colocaram desafios 
gigantescos para o conhecimento e para os modelos de interpretação de mundo, 
provocaram alterações importantes na trajetória do Serviço Social, as quais se 
revelam através da busca constante pela renovação de seus recursos tanto teóricos 
como práticos.” 

 
Essas transformações, segundo Silva (2005, p.73) “privilegia as particularidades de 

cada período histórico e afirma que o conhecimento produzido a partir de 1970, permitiu a 

incorporação do pensamento crítico que sustentou, nos anos de 1980, a construção de um 

novo projeto profissional”.  Assim, a profissão do Serviço Social ganha legitimidade e 

constrói a sua trajetória teórica a partir dos pilares das Ciências Sociais, e respondendo as 

questões que são geradas na égide da relação capital x trabalho, fortalecendo internamente 

o dimensionamento profissional. 

Cabe a pesquisa3 ainda ser entendida dentro das relações constituintes do Serviço 

Social, como a pesquisa da prática interventiva e pesquisa como produção de 
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  De acordo com Bourguignon (2005, p.2) “O processo de pesquisa exige do pesquisador - sujeito 

deste processo – se perguntar pelo desconhecido, pelo que não se sabe, pelo que é obscuro em 
determinado momento histórico, pelas possibilidades que se colocam ao sujeito em sua relação com 
a realidade e pela validade e alcance social do conhecimento produzido perante as demandas 
concretas da humanidade. Neste sentido pesquisar faz parte da natureza humana e como condição 
ontológica está presente nas intenções e ações humanas. 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 a 
qualidade de vida do cidadão. O Serviço Social como profissão sócio - histórica tem em sua natureza 
a pesquisa como meio de construção de um conhecimento comprometido com as demandas 
específicas da profissão e com as possibilidades de seu enfrentamento. Ao mesmo tempo em que se 
coloca como uma possibilidade de objetivação da prática profissional é desafio permanente para os 



 

 

                  

conhecimento, enfatizando que uma não se desvencilha da outra, ao contrário, coexistem e 

se complementam. pois: 

“a pesquisa é constitutiva e constituinte da prática profissional do Serviço Social, 
sendo determinada pela sua natureza interventiva e pela sua inserção histórica na 
„divisão sócio – técnica do trabalho‟. É constitutiva e constituinte porque faz parte da 
natureza da profissão e aparece e se desenvolve socialmente ao desvendar a 
complexidade do real e nele buscar as possibilidades de intervenção”.( bourguignon, 
2005, p3)  

 

Com a renovação hegemônica construída pelas Assistentes Sociais no Congresso 

da Virada de 1979 e a construção do método do materialismo histórico e dialético como o 

método utilizado na análise da sociedade de forma hegemônica, na formação e na 

intervenção profissional, a busca por romper as barreiras do imediatismo e da aparência fora 

ultrapassada e a busca por entender os fenômenos sociais necessitariam de uma 

investigação profunda, como forma de buscar a dialética do concreto, no intento de 

apreender a realidade em sua totalidade, que é sempre uma totalidade de totalidade, onde o 

todo também é uma parte. 

 Assim, para buscar a totalidade das totalidades a partir das singularidades e vice-

versa, se faz indispensável o caráter investigativo da profissão para romper com o idealismo 

e com o pensamento lógico, desvinculados dos sujeitos-objetos construtores e 

transformadores da sociedade. Portanto: 

“Na trajetória histórica da profissão a atitude investigativa se faz presente sendo 
constitutiva e constituinte da prática profissional. Constitutiva porque a prática 
profissional está fundamentada na relação dinâmica teoria/prática, fazendo parte da 
natureza da profissão buscar compreender criticamente os fenômenos sociais para 
fundamentar sua intervenção. Constituinte porque, inegavelmente, os avanços 
observados na esfera da produção de conhecimento, da prática profissional no 
âmbito das políticas públicas e da formação profissional mobilizam a reconstrução 
crítica da própria natureza profissional. Neste processo a profissão sofre 
determinações estruturais que, contraditoriamente, tanto a desafiam, como, por 
vezes, lhe criam barreiras, impedindo que na singularidade da prática profissional, 
muitos profissionais ainda não percebam a vinculação orgânica entre intervenção/ 
investigação”. (Bourguignon, 2005, p.4) 

 

Cabe destacar, também o papel da pós-graduação em Serviço Social nos anos de 

1970 que efetivamente 

“se constituiu no bojo das “novas” configurações do campo de pesquisa e da 
produção de conhecimento. [...] e foi ferramenta essencial para se desenharem 
outros destinos para a sociedade. A pós-graduação em Serviço Social enquanto 
área vem priorizando a pesquisa como elemento fundamental tanto para a formação 
de novas gerações de pesquisadores como para a formação profissional.” (Silva, 
2005,p.72) 

 

                                                                                                                                        
profissionais que pretendam ser críticos e propositivos no atual cenário nacional e em relação ao 
processo de formação profissional.” 
 



 

 

                  

Assim, a pesquisa serve não apenas como aporte teórico para a graduação, mas 

também para o processo de atualização e desenvolvimento das diversas intervenções 

profissionais, subsidiando a renovação e implementando técnicas que permitam ao 

Assistente Social uma percepção maior e mais precisa acerca da matéria do Serviço Social 

e seu objeto de análise- as expressões da questão social, permitindo o continuísmo e 

apropriação das técnicas de intervenção profissional em consonância com área temática, 

que inclusive se constroem no âmbito acadêmico e embasam a construção profissional. 

É importante ressaltar que é 

“Neste espaço, que o Serviço Social brasileiro vem dialogando e se apropriando do 
debate intelectual contemporâneo, no âmbito das ciências sociais no país e no 
exterior. Também nesse espaço o Serviço Social brasileiro desenvolveu-se na 
pesquisa acerca da natureza de sua intervenção, de seus procedimentos, de sua 
formação, de sua história e sobretudo acerca  da realidade social, política, 
econômica e cultural onde se insere como profissão na divisão social e técnica do 
trabalho. Avançou na compreensão da questão social, do Estado capitalista, das 
políticas sociais, dos movimentos sociais, do poder local, dos direitos sociais, da 
cidadania, da democracia, do processo de trabalho e de suas transformações, da 
realidade institucional, das múltiplas faces da exclusão social e da pobreza e de 
outros temas.[...]” (Yasbek, 2000, p. 27)  
 

Portanto, a pesquisa se consolida ainda mais, quando na intervenção da prática 

profissional, o Assistente Social deixa de apenas executar políticas públicas e passa a 

elaborá-las e executá-las, exigindo assim uma especialização do trabalho e a aplicação 

empírica do conhecimento adquirido para se construir e desenvolver a pesquisa para a 

posterior elaboração das mesmas, e também no acumulo teórico para o debate e 

construção do pensamento crítico a partir do incentivo a produção de conhecimento 

cientifico próprio, que se caracteriza com mais ênfase a partir da criação da Pós-Graduação 

em Serviço Social na década de 1980. 

Nas últimas décadas, a pesquisa em Serviço Social ganhou reforço a partir da 

criação de grupos de pesquisa no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES que fomentam e induzem a continuidade no processo de aprendizado que 

proporcionou 

“um acúmulo teórico no âmbito do Serviço Social de uma massa crítica e um amplo 
e qualificado debate que vai favorecer a construção de um projeto profissional. Esta 
expansão da Pós-Graduação vem expressando-se em significativa produção teórica 
do Serviço Social brasileiro que vem gerando uma bibliografia própria publicada em 
livros, revistas e cadernos em todo o país e no exterior.” (Silva,2005p.30) 

 
e que, pois, não deve se findar no término da graduação, uma vez que é exigido do 

assistente social estar em contato com as questões postas na atualidade, que devem ser 

debatidas e levadas para sua intervenção profissional, 

A pesquisa, portanto, é decisiva para a formação profissional, especificamente, a 

partir da década de 1980 em que a profissão se coloca como objeto de estudo e, 



 

 

                  

consequentemente, há uma intensificação na necessidade de compreender as relações 

sociais frente ao capitalismo monopolista em sua fase mais agressiva e as demandas que 

estavam postas ao profissional.  

Dessa forma, o Serviço Social impulsiona a elaboração teórica, passando a pesquisa 

a agregar a dimensão prática da profissão, transformando-se em um elemento essencial na 

formação profissional, inclusive devido as colaborações para formação profissional, através 

do acúmulo teórico possibilitado a partir da pesquisa e de sua sistematização. 

3.2 A pós-graduação e as instituições de fomento a pesquisa em Serviço Social 

  

A pós-graduação na década de 1970 e a interlocução com grupos e arranjos de 

pesquisa na década de 1980, impulsionaram o desenvolvimento no Serviço Social como 

área de conhecimento, alavancando o status quo profissional e consolidando os Assistentes 

Sociais não apenas como trabalho técnico e especializado, mas para além disso, colocando 

os profissionais do Serviço Social como delimitadores e norteadores de sua configuração 

profissional na sociedade, pois as pesquisas e especializações proporcionaram que o 

Serviço Social pesquisasse e se colocasse diante das novas expressões da questão social, 

com um posicionamento crítico construído nos marcos do pensamento hegemônico 

profissional. 

A Pós-Graduação tem um papel importante para o Serviço Social, pois conforme 

Netto é: 

“Pela Pós-Graduação, que o Serviço Social ganhou espaço junto ao CNPq, 
à CAPES e a outras agências de fomento. O pós-doutorado e a livre 
docência podem ser realizados no país ou no exterior. O volume e a 
qualidade dessa produção revelam uma profissão que alcançou sua 
maturidade intelectual. (Netto, 1996, p. 108-111)” 
 

Segundo Sposati (2007) a “Pós-Graduação já conta com duas dezenas de cursos 

instalados em universidades públicas, filantrópicas e privadas”. Esses cursos possuem 

ativos núcleos de pesquisa com relações internacionais, interdisciplinares, mas que ainda 

têm frágil inter-relação nacional na medida em que a comunidade científica do Serviço 

Social não está constituída em rede, o que seria desejável.  

A Pós-Graduação, assim foi relevante para o desenvolvimento do Serviço Social 

como área de conhecimento, uma vez que 

“Convém observar que este acúmulo teórico institui no âmbito do Serviço Social uma 
massa crítica e um amplo e qualificado debate que vai favorecer a construção de um 
projeto profissional. Esta expansão da Pós-Graduação vem expressando-se em 
significativa produção teórica do Serviço Social brasileiro que vem gerando uma 
bibliografia própria, publicada em livros, revistas e cadernos em todo o país e no 
exterior. 
Também no âmbito da organização e representação profissional, o quadro que se 
observa no Serviço Social brasileiro é de maturação (Netto, 1996). Maturação que 
expressa, na passagem dos anos 1980 para os anos 1990, rupturas com o seu 



 

 

                  

tradicional conservadorismo, embora, como bem lembra o autor, “essa ruptura não 
signifique que o conservadorismo (e com ele, o reacionarismo) foi superado no 
interior da categoria profissional“(Netto,1996, p.111) Pois a herança conservadora e 
anti-moderna, constitutiva da gênese da profissão, atualiza-se e permanece 
presente nos tempos de hoje. Maturação que se expressa pela democratização da 
convivência de diferentes posicionamentos teórico-metodológicos e ideopolíticos no 
final da década. Maturação que ganhou visibilidade na sociedade brasileira pela 
intervenção dos assistentes sociais, através de seus organismos representativos, 
nos processos de elaboração e implementação da Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS (dezembro de 1993). É também no âmbito da implementação da 
LOAS (e de outras políticas) com os processos descentralizadores que institui, que 
se observa a diversificação das demandas ao profissional de Serviço Social que 
ultrapassa a condição de executor de programas para assumir posições de 
planejamento e gestão de políticas sócio-assistenciais.” (Silva, 2005, p. 30 e 31.) 

 

Os processos de trabalho do Assistente Social, sendo assim, são endossados não 

apenas pela graduação, mas para além disso, a prática encontra-se aparelhada no acúmulo 

teórico construído e reformulado pela gama de pesquisas vinculadas a área e seus 

desdobramentos horizontalizados. 

O Serviço como área de conhecimento está em congruência com as exigências 

postas ao próprio caráter da profissão, que afirma veementemente que o processo de 

aprofundar o conhecimento se faz necessário para uma intervenção efetiva, buscando não 

somente agutizações do caráter emergencial da situação posta e sim chegar ao epicentro 

do problema. Portanto, é exigido ao Assistente Social o desenvolvimento do processo de 

pesquisa, quer seja no âmbito institucional, ou seja, na revisão teórica. 

No que tange as agências de pesquisa, o CNPq e a CAPES tem papel de destaque, 

pois são a partir deles que se conquista a possibilidade de financiamento da pesquisa em 

Serviço Social e inclusão de pesquisadores no quadro de avaliação e desenvolvimento de 

iniciação científica.   

No CNPq, observamos o quadro dos grupos criados em toda a extensão brasileira e 

notamos a expansão da produção de conhecimento, principalmente na última década. 

Temos, em análises feitas na fonte, que será apresentada e analisada a diante, até o ano 

corrente, aproximadamente 200 (duzentos) grupos de pesquisa na área de Serviço Social 

vinculado ao portal , sendo o primeiro criado em 1984 na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (Núcleo de Pesquisa Favela e Cidadania), e apesar de o maior número de escolas 

de Serviço Social encontrar-se localização na região sudeste do Brasil, observamos que no 

que tange a pesquisa, há uma distribuição em todas regionais.  

A participação do Serviço Social brasileiro na produção de conhecimento 

impulsionado e fomentado, nesse momento pelo CNPq é decisiva tanto devido ao acúmulo 

qualitativo permitido pela pesquisa, como para a aproximação e vinculação do Serviço 

Social as lutas sociais cotidianas e apropriação das expressões da questão social em sua 

totalidade, referendando o caráter de compreensão da realidade social, fortalecendo 



 

 

                  

posterior intervenção frente às diversas e singulares  situações apresentadas ao 

profissional. 

Observamos ainda no CNPq, a pesquisa em diversos temas que incidem na 

profissão, tais como políticas públicas, movimentos sociais, trabalho e formação profissional, 

questão social, família, saúde, sistema sócio-jurídico, contemporaneidade, meio ambiente, 

sociedade civil, Estado, ética e direitos humanos, gênero, opressões, espaço sócio-

ocupacional, teoria social de Marx, classes trabalhadoras, direitos sociais, lutas sociais, 

identidade, assistência social, reprodução social, seguridade social, fundamentos do Serviço 

Social, universo infanto-juvenil, organização popular e demais temas que são de 

fundamental importância para a construção do posicionamento critico na leitura social feita 

pelo Serviço Social brasileiro e para as possíveis mediações na prática interventiva. 

A CAPES, por sua vez, de acordo com o relatório da diretoria de avaliação trienal 

(2013) possui 31 programas de Pós-Graduação, distribuído também por todo o território 

brasileiro é desenvolvida majoritariamente nas universidades públicas, uma vez que estas 

lançam projetos que são aprovados e posteriormente executados nas áreas. De acordo com 

o levantamento, “a implantação da Pós-Graduação em Serviço Social tem quatro décadas”, 

sendo o primeiro mestrado criado em 1972 e o primeiro doutorado em 1981. Esse processo 

de desenvolvimento na produção de conhecimento, que se matura 

[...] a partir da década de 1970, é a expressão do amplo do amplo processo de 
renovação acadêmica e profissional crítica que ocorre no Serviço Social brasileiro 
nas últimas décadas, rompendo com as marcas conservadoras e confessionais de 
origem. Nesse sentido, a pós-graduação exerce papel fundamental na sustentação 
científica dessa renovação. Nesse processo, o Serviço Social, volta-se para análise 
da questão social e suas manifestações mais   contundentes, no marco das relações 
entre o Estado e sociedade civil, tal como se expressam  na vida cotidiana dos 
distintos segmentos das “classes subalternas”, em sua relações com o bloco do 
poder e com as iniciativas  coletivas pela conquista, efetivação e ampliação dos 
direitos sociais” 

 

O incentivo da CAPES a pesquisa, bem como do CNPq marcam a avanço 

profissional não apenas como profissão ou área de produção de conhecimento, e sim do 

Serviço Social, pois ambos os itens supracitados estão interligados e dependem 

mutuamente. 

O avanço profissional em entender as categorias e relações que norteiam sua área 

de atuação teve como principal interventor e mediador a produção de conhecimento nos 

diversos eixos e espaços em que o Serviço Social se apresenta, quer seja no âmbito da 

graduação ou na pós-graduação, uma vez que o conhecimento produzido reflete não 

somente na construção do pesquisador e da pesquisa e por consequente na produção de 

pilares indispensáveis para a formação profissional e posterior intervenção na sociedade. 

Nesse sentido é necessário  
“compreender o processo de produção de conhecimento como elemento de 
transformação da realidade social pela mediação do trabalho, apontando para o 



 

 

                  

conhecimento como uma das expressões da praxis, como uma das objetivações 
possíveis do trabalho humano frente aos desafios colocados pela relação entre o 
homem, a natureza e a sociedade  (Bourguignon, 2005, p. 5 e 6)  

4. A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E  A RELAÇÃO COM AS LUTAS SOCIAIS 

 

A criação das entidades de organização política e de espaços de debates sobre o 

Serviço Social são fundamentais para o amadurecimento profissional, pois desde a década 

de 1940 - com seus primeiros esboços, que é alimentado no interior da profissão, a 

necessidade de aproximação com as mudanças sócio-históricas e os desdobramentos na 

intervenção profissional, trazendo novo debates, rediscussão da categoria e sua inserção na 

sociedade, ou seja redimensionando a formação para reorganizar a intervenção. 

Assim, conjuntamente com o desenvolvimento das pesquisas junto as instituições de 

fomento, destaca-se ainda a importância dos fóruns de participação da categoria 

profissional, no tocante as discussões e transformações que ocorrem na sociedade e 

consequentemente na intervenção profissional, destacando-se os CBAS- Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais e ENPESS- Encontro Nacional de Pesquisadores em 

Serviço Social. Trata-se de espaços nacionais que desde sua criação, respectivamente em 

1973 e 1988, retratam a produção acadêmica no bojo das atuais discussões profissionais e 

capitaneiam ainda a produção de conhecimento desenvolvido pelo assistente social 

enquanto intelectual. 

Tendo com referência os anais do CBAS e ENPESS de 2004 a 2013 observamos o 

largo crescimento e participação da categoria nesses espaços, passando de 546 trabalhos 

aceitos em 2004 para 1343 em 2012 no ENPESS e de 984 em 2004 para 1120 em 2013 no 

CBAS. Esses números significam que a participação no debate da organização profissional 

e acadêmica vem envolvendo mais agentes e incidindo diretamente na formação e 

intervenção, uma vez que os trabalhos elaborados são fruto de pesquisas e análises da 

realidade social na qual o Assistente Social encontra-se inserido. 

Nessa perspectiva a produção de conhecimento desenvolvida nos encontros e 

congressos refletem a práxis profissional e sua múltipla face devido sua inserção em 

diversas áreas da sociedade e setores profissionais. Cabendo destacar aqui a importância 

dessa produção para a organização política da profissão frente o arrocho na relação capital 

x trabalho e o caráter classista que o Assistente Social incorpora em sua trajetória. 

No marco da produção de conhecimento, destacamos nos ENPESS e CBAS, a 

configuração da profissão com as lutas sociais na perspectiva emancipatória. Observando, 

de forma singular, como vem se desenvolvendo essa relação do Serviço Social com o 

movimento social das classes subalternizadas e como a profissão se incorpora nas lutas 

populares. 



 

 

                  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Duas assertivas são fundamentais 1) O aumento de pesquisas sobre as lutas sociais 

está em congruência com o aumento da participação de pesquisadores nos eventos. 2) 

Apesar deste eixo ter aumentado a produção, ainda é pouco discutido em relação as 

especificidades teórico-práticas da profissão, tais como “Política Social e Serviço Social” e 

“Seguridade Social”, uma vez que há na própria categoria uma aproximação maior em 

discutir as políticas sociais ao invés do próprio movimento das transformações sociais e 

históricas e sua repercussão na organização profissional. 

Desse modo, cabe evidenciar que a discussão sobre o Serviço Social e as lutas 

sociais ainda é muito restrita, apesar do crescimento, uma vez que no percurso histórico e 

no processo de reconservadorismo profissional em vigência, muitas vezes o Assistente 

Social se encontra distante do campo do movimento social, tendo em vista as próprias 

relações contraditórias da sociedade capitalista que repercutem na natureza da profissão e 

resvalam nas relações dicotômicas entre o estatuto assalariado e o projeto ético-político em 

que o profissional não consegue enxergar no horizonte, as mediações necessárias para 

alinhar as competências profissionais com o projeto contra-hegemônico societário na luta de 

classes. 

No entanto, não podemos descartar que a luta de classes é parte intrínseca ao 

Serviço Social desde o surgimento no Brasil e, mesmo com afluências, faz parte da 

profissão, pois ao fazer intervenção nas relações sociais sob a égide do confronto burguesia 

x proletariado, o profissional insere-se como participe da história e como um aliado da 

classe trabalhadora. De acordo com Lopes (2012) 

“[...] a luta de classes faz a síntese de um processo que se funda nas necessidades 
humanas não satisfeitas, em razão das profundas desigualdades sociais inerentes 
às sociedades de classes que ao longo da história dessas sociedades travam uma 
luta incessante.” 

  

Portanto, o avanço profissional em entender as categorias e relações que norteiam 

sua área de atuação tem como principal interventor e mediador a produção de 

conhecimento nos diversos eixos e espaços em que o Serviço Social se apresenta, quer 

seja no âmbito da graduação, na pós-graduação e/ou capitaneado pelas instituições de 

organização da categoria profissional uma vez que o conhecimento produzido reflete não 

somente na construção do pesquisador e da pesquisa, mas, por consequente, na produção 

de pilares indispensáveis para a formação profissional e posterior intervenção na sociedade 

comprometida com a emancipação humana. 
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