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RESUMO 
 
Este artigo aborda as discussões acerca da produção do 
conhecimento no século XXI, considerando os aspectos 
políticos, econômicos e sociais da atual conjuntura. 
Procuramos ainda, inserir o Serviço Social nestes debates, 
ressaltando a necessidade da profissão apoiar-se em uma 
perspectiva crítica frente à realidade social, considerando o 
compromisso da profissão com a classe trabalhadora e com os 
princípios de igualdade, justiça social, autodeterminação, entre 
outros contidos no Código de Ética. Destacamos também, a 
atuação das entidades político-organizativas da profissão, a 
exemplo da ABEPSS, na ampliação e fortalecimento da 
produção de conhecimento qualificado, com as táticas dos 
Grupos Temáticos de Pesquisa. 
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ABSTRACT 
 
This article addresses the discussions on the production of 
knowledge in the XXI century, considering the political, 
economic and social aspects of the current situation. We also 
seek to insert social work in these discussions, highlighting the 
need for professional support in a critical perspective on the 
social reality, considering the commitment of the profession with 
the working class and the principles of equality, social justice, 
self-determination, among others contained in the Code of 
Ethics. We also highlight the performance of the political and 
organizational entities of the profession, such as the ABEPSS, 
the expansion and strengthening of qualified knowledge 
production, with the tactics of the Thematic Research Groups. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar este breve texto introdutório, salientamos que a discussão abordada neste 

artigo, se refere aos debates em torno dos desafios do século XXI e seus desdobramentos 

sobre a pesquisa e a produção do conhecimento no interior do Serviço Social, a partir do 

diálogo com alguns autores renomados na área como Maria Lúcia Barroco, Ivete Simionatto, 

Maria Carmelita Yazbeck, Aglair Alencar Setubal, entre outros. 

A trajetória histórica do Serviço Social evidencia que a sua inserção na divisão sócio- 

técnica do trabalho, inscrevendo-o enquanto profissão trouxe avanços significativos para o 

Serviço Social, a destacar no âmbito da produção do conhecimento, o qual proporciona 

bases para que o assistente social intervenha na realidade propositivamente e criticamente, 

em consonância com o seu projeto ético político. Avaliamos que a pesquisa resulta em 

avanços qualitativos para a profissão, tanto na produção do conhecimento, quanto no que 

tange a prática profissional. 

Assim, temos o objetivo de ressaltar a pesquisa enquanto elemento ineliminável da 

construção do conhecimento, ressaltando sua importância para além das atividades 

acadêmicas, como os TCC’s e estágios, mas durante todo o exercício do assistente social.  

Portanto, da mesma forma que Iamamoto (1998, p.56), reconhecemos a pesquisa: 

como uma dimensão integrante do exercício profissional dos assistentes sociais, 
como “uma condição para se formular” respostas capazes de impulsionar a 
elaboração de propostas profissionais que tenham efetividade e permitam atribuir 
materialidade aos princípios ético-políticos norteadores do projeto profissional. 

 

 A produção teórica do Serviço Social adquire forte amadurecimento no princípio da 

década de 1980, com ênfase no papel que as universidades desempenharam neste 

momento, considerando a criação e ampliação das pós-graduações. Ressaltando o debate 

acadêmico que emerge em meio à categoria profissional, possibilitando o deslocamento do 

conservadorismo e iniciando aproximações com a teoria marxista, a qual passa a orientar as 

bases teóricas e interventivas do Serviço Social através do método histórico-dialético, 

fazendo com que a profissão busque um novo direcionamento. Assim, a profissão adquire 

um novo posicionamento político, assumindo o compromisso com a classe trabalhadora, 

mas com a convicção de seu caráter contraditório, uma vez que atende as demandas da 

classe trabalhadora e aos interesses do capital. Neste aspecto, podemos destacar a década 

de 1990, a qual trouxe conquistas ao Serviço Social, proporcionando-lhe a consolidação do 

projeto ético-político numa perspectiva crítica, com princípios de equidade e justiça social, 
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conferindo-lhe um verdadeiro redirecionamento político. No entanto, este é um processo que 

permanece em constante construção e que enfrenta alguns desafios na contemporaneidade, 

podemos citar as mudanças ocorridas no campo econômico e politico como os principais 

impulsionadores.  

Deste modo, apontamos para a opção política do país ao favorecimento do 

neoliberalismo e intensificação do capitalismo, o qual implica não apenas na materialização 

do projeto ético-político do Serviço Social e nas ações concretas de sua atividade, mas 

interfere ainda na pesquisa e na produção do conhecimento, à medida que, nesta 

conjuntura, estes últimos tornam-se ferramentas necessárias para o desenvolvimento do 

capital e divulgação da ideologia neoliberal.  

 É nesse sentido, que nos preocupamos com o desenvolvimento do conhecimento na 

contemporaneidade, percebendo que há uma intensificação do direcionamento da produção 

do conhecimento para atender as necessidades do mercado. Nesse aspecto, evidenciamos 

o compromisso ético do assistente social, que diante dessas circunstâncias deve se permitir 

buscar meios alternativos para desenvolver a pesquisa e seu exercício de maneira a 

desvelar as incoerências históricas e a infirmar seu compromisso com a classe trabalhadora 

e com a luta por uma sociedade livre da exploração capitalista. 

 

2. PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NO SÉCULO XXI E IMPLICAÇÕES ÉTICAS NO 

SERVIÇO SOCIAL 

 

A sociedade contemporânea encontra-se fundamentada no capitalismo financeiro, 

cujos acontecimentos, em sua maioria, são movidos por interesses econômicos. Nesse 

sentido, destacamos alguns dos principais pontos elencados por Yazbeck (2005), como a 

globalização, o interesse de grandes corporações e das grandes mídias, e o conhecimento 

planetarizado. Não diferentemente, o mesmo ocorre com a produção do conhecimento, que 

se desenvolve em meio a este cenário, direcionado cada vez mais para a lógica 

mercadológica. Diante dessas mudanças em panorama global, emergem algumas 

indagações importantes que influenciam na construção do conhecimento, a destacar o “pra 

quê pesquisar, para quem e como?”. 

Assim, no século XXI, o conhecimento adquire novas proporções e, 

consequentemente, um redirecionamento, fazendo com que a produção do conhecimento 
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volte-se para atender as necessidades do capital e da pequena minoria, obscurecendo sua 

real função social, evidências explícitas na imensa quantidade de conhecimento produzido, 

como salienta Moraes; Juncá; Santos, (2010, p. 447 apud CROSSEN, 1996, p. 10), não 

para ampliar o conhecimento da população, mas para promover produtos, bombardeando-

nos de informações a fim de estimular o consumo. 

Desse modo, é necessário observar para quê e para quem se destina a ampla gama 

de conhecimento produzido, assim como, qual é seu objetivo. Não se trata de questionar a 

compreensão qualitativa x quantitativa, mas de enxergar a realidade social sob um olhar 

crítico, o qual seja capaz de ultrapassar a aparência imediata dos fenômenos. É necessário, 

como nos afirma Moraes et al (2010, p. 443) apud Martinelli (2005) “trabalhar a partir de uma 

proximidade crítica com os sujeitos”, recorrendo ao diálogo pela via interdisciplinar e tendo, 

sempre, “no horizonte, o valor social da pesquisa, seu retorno ao campo de intervenção e 

aos sujeitos que dela participam” (idem). 

Detendo-se especialmente sob a produção do conhecimento no interior do Serviço 

Social, ressaltamos a necessidade de afirmar o compromisso com os princípios ético-

políticos da profissão. A este respeito, tomando a seguinte afirmação de Barroco: 

parto do pressuposto de que a ética profissional é uma expressão do projeto ético 
político e que no CE encontram-se sistematizados os valores, princípios e a 
concepção ética que orientam o trabalho cotidiano dos assistentes sociais em suas 
diversas esferas e formas de intervenção, entre elas a da pesquisa (2009, p. 131). 

 

Partindo desse pressuposto, observamos que, a ética permeia não apenas o 

exercício profissional, mas inclui também a pesquisa, possibilitando que os participantes 

desse processo tenham seus direitos assegurados, segundo a perspectiva que orienta 

nosso CE, a qual envolve a dimensão de totalidade, abarcando o compromisso ético em 

todas as etapas do processo de pesquisa, desde a inserção do participante até para além 

de seu resultado final. Mesmo após a socialização de tais resultados com os sujeitos, é 

necessário considerar a verdadeira finalidade da pesquisa e as possibilidades de benefícios 

para a população. Sobre tal questionamento, o Código de Ética afirma não ser permitido ao 

assistente social: “Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do 

usuário de participar e decidir livremente sobre seus interesses” (CE, tít. III, art.6ª, p. 15 

apud BARROCO, 2009). Neste aspecto, evidenciamos a autonomia do sujeito participante 

na sua livre escolha durante esse processo, não devendo ser coagido em nenhum 

momento, nem lhe causar dano algum, e desta maneira, podemos infirmar que se objetiva o 

compromisso ético político com o sujeito participante da pesquisa. 
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Mesmo orientada pelo CE, faz-se necessário compreender os limites e possibilidades 

da pesquisa, não só no interior da profissão quando se fala de algumas lacunas entre a 

produção dos grupos de pesquisa e as exigências do campo profissional, mas, no atual 

contexto sócio- histórico, em que a crise geral e seu acirramento, em 1990, e a opção do 

país pela concepção neoliberal incidiram sobre o ensino superior no Brasil. Houve uma 

redução nos investimentos, ao mesmo tempo em que a educação tornou-se uma espécie de 

empresa, fazendo com que, aos poucos, ciência e tecnologia se tornassem força produtiva. 

Esses fatores contribuíram para que a pesquisa e a investigação fossem compreendidas 

progressivamente, segundo Simionatto, “como os principais motores da inovação para o 

aumento da competitividade e da produtividade das economias, em termos nacionais e 

internacionais” (2005 p.60). 

Isso desencadeia uma série de desafios à formação profissional, bem como ao futuro 

da pesquisa no Serviço Social, dependendo das instituições que o demandam e das 

condições objetivas destas, bem como da potencialização de forças em torno da produção 

do conhecimento que viabilizem uma análise mais ampla dos processos sociais. Neste 

contexto, cabe ao pesquisador social direcionar sua investigação para ampliar ou diminuir as 

conquistas humanas. 

Diante disso, a pesquisa no Serviço Social, é responsável, também, por refletir sobre 

essas mudanças, como retrata Yazbeck: 

[...] considero uma primeira responsabilidade da pesquisa refletir sobre os 
fundamentos do que está acontecendo, buscando clareza na construção de nossas 
explicações, na construção de nossa consciência social e política do 
contemporâneo, na perspectiva de delinear resistências, construir novos caminhos, 
perspectivas, alternativas, e utopias coletivas. (2009, p. 149) 

 

Quanto ao conhecimento produzido no Serviço Social, Yazbeck (2005, p.151) orienta 

para o fato de que este deve estar em consonância com a natureza interventiva da 

profissão, pois, segundo a mesma “o poder social das práticas tem muito a ver com o 

conhecimento que as orienta” (idem). É necessário que este conhecimento se construa em 

comprometimento com as demandas da profissão, bem como com as possíveis formas de 

enfrentá-las. Assim, o profissional e o pesquisador devem aproprie-se de um 

posicionamento crítico frente à realidade social, considerando que o novo milênio enfatiza a 

pesquisa e a produção do conhecimento como um mecanismo capaz de ampliar a 

produtividade. Nesse sentido, é de responsabilidade das instituições que se entrelaçam ao 

Serviço Social fomentar a pesquisa comprometida com os interesses sociais e uma 

sociedade emancipada, livre do julgo do capital. 
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É preciso salientar que, a pesquisa deve considerar os empecilhos encontrados no 

percurso da construção do conhecimento, uma vez que, há no meio social a valorização do 

lucro e a constante mercantilização das relações sociais, cujo modelo ideológico e político 

enfatizam o individualismo e as políticas neoliberais. Neste contexto, destacamos que a 

pesquisa pode estar direcionada em perspectivas distintas. Os assistentes sociais, enquanto 

categoria profissional heterogênea apresenta posicionamento distinto, pois, embora a 

grande massa profissional esteja entrelaçada a defesa por uma sociedade emancipada e 

pelos interesses da classe trabalhadora, há ainda, uma pequena minoria que permanece na 

defesa dos interesses capitalistas, isso nos mostra que o conservadorismo nunca deixou de 

existir, do contrário, ele sempre permeou as concepções filosóficas da profissão. 

É nesse sentido, que a pesquisa pode está voltada para os interesses do mercado ou 

para cumprir com a sua verdadeira função social. Desse modo, cabe ao pesquisador optar 

pela perspectiva teórica, filosófica que melhor lhe aprouver, ressaltando que não há 

neutralidade na pesquisa, uma vez que o homem é sujeito histórico, social, pensante.  

 

2.1 Produção do conhecimento no Serviço Social 

 

Desde os primórdios do Serviço Social, a profissão desenvolve sua produção teórica 

envolvida pela “dinâmica mesma de nossas ‘revoluções passivas’, a fecunda batalha das 

ideias que começa a ter lugar entre nós” (COUTINHO, 1990, p. 25 apud SIMIONATTO, 

2005, p.54),até meados dos anos 1970. 

Quando do final desta mesma década e início dos anos 1980, segmentos da 

categoria profissional encontram-se imersos em uma perspectiva crítica, embebecida da 

teoria Marxista, o que permite o avanço da produção do conhecimento, redimensionando a 

capacidade interventiva e interpretativa do real. 

É necessário ressaltar o papel fundamental que o surgimento das Pós-graduações 

obteve nesse processo, uma vez que, possibilitou a profissão seu próprio espaço com 

ênfase na pesquisa e na produção do conhecimento, investindo em desenvolvimento teórico 

fazendo com que o Serviço Social dialogue com outras áreas do conhecimento, 
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possibilitando a aproximação da profissão junto a CAPES3e o CNPq4 e entre outros órgãos 

que incentivam a produção do conhecimento. 

Nos é permitido mencionar, bem como o fez Simionatto (2005), dois acontecimentos 

importantes para o novo cenário no qual a produção do conhecimento desenvolve-se no 

Serviço Social: a Reforma Curricular de 1982, na qual a pesquisa é incorporada a formação 

profissional, como uma exigência, e a fundação do Centro de Documentação em Pesquisa e 

Políticas Sociais e Serviço Social – CEDEPSS, em 1987. 

Posteriormente, nos anos 1990, o Serviço Social insere-se nas discussões a cerca 

da crise de paradigmas, do socialismo real, no embate entre modernidade e pós-

modernidade. 

Nesse momento há uma expansão das áreas de pesquisa da profissão, ampliando 

os eixos temáticos, abordando os principais temas que entrelaçam o Serviço Social e a 

conjuntura brasileira e mundial, como:  

A reestruturação produtiva e as transformações no mundo do trabalho, as novas 
configurações do Estado e da Sociedade Civil, processos de trabalho e Serviço 
Social, temáticas resultantes das Diretrizes Curriculares aprovadas em 1996, o 
aprofundamento de investigações sobre as políticas sociais no eixo da seguridade, 
especialmente as de saúde e assistência, a retomada da pesquisa sobre a 
previdência social e o retrocesso dos direitos sociais, agravados pelo desmonte da 
esfera pública e ainda questões como defesa dos direitos humanos, violência, 
cidadania, cultura, gênero, identidade e práticas sociais, com destaque para 
produções relativas às formas participativas de controle social, à questão agrária e à 
questão urbana, ao crescimento da pobreza, à crise dos padrões de proteção social, 
aos novos eixos das políticas sociais públicas e privadas (SIMIONATTO, 2005, p. 
56-57). 

 

A ampliação das áreas temáticas as quais a profissão se debruça hoje, nos permite 

afirmar que há uma apreensão maior do Serviço Social sobre as diferentes expressões da 

“questão social”, não se limitando as demandas postas, buscando a partir de uma dimensão 

crítica, compreender aspectos estruturais do desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, do Estado, da Sociedade Civil e de todos os aspectos que entrelaçam estas 

dimensões e que se encontram vinculados. 

                                                           

3  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

4  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico. 
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Com a consolidação da ABEPSS como organização acadêmico-científica, a pesquisa 

ganha força na área, com a articulação entre graduação e pós- graduação, pois deve 

atravessar todos os níveis da formação profissional.  

No nível da Pós- graduação, os cursos tiveram um papel de formar e qualificar 

pesquisadores docentes e discentes, estabelecer o diálogo com outras áreas do 

conhecimento, o que deu maior visibilidade ao curso de Serviço Social, e de procurar dar 

respostas às demandas da sociedade. Já o papel da graduação é o de formar jovens 

pesquisadores, através de programas de Iniciação Científica, a fim de formar os novos 

quadros docentes e novos pesquisadores. 

A ABEPSS, enquanto entidade acadêmico-científica e política, busca estimular a 

produção científica na área, mas que essa produção seja socialmente relevante, em 

conjunto com forças democráticas da sociedade brasileira, denunciando e combatendo a 

competição produtivista, a qual é considerada como a forma do neoliberalismo invadir os 

meios acadêmicos. Acompanha lutas pela preservação da articulação entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão, cujo um dos fatores que vem afetando essa articulação é o não 

interesse do mercado em formar profissionais que tenham a dimensão investigativa em seu 

perfil; bem como acompanha lutas pela não demissão dos docentes que também se 

contrapõem a essa dinâmica imposta pelo capital. 

Segundo a ABEPSS não se pode falar em formação profissional de acordo com suas 

Diretrizes Curriculares, sem a presença da produção do conhecimento, tanto no interior do 

projeto pedagógico, quanto como prática pedagógica cotidiana. Por isso deve-se assegurar 

que a pesquisa se faça presente, enquanto ação fundamental dentro das instituições 

públicas e privadas que a compõe.  

Um dos focos centrais da ABEPSS é qualificar, fortalecer e consolidar o Serviço 

Social enquanto área de produção do conhecimento, através de uma política de pesquisa 

que dê prioridade a eixos, tema e abordagens como forma de potencializar os esforços e os 

recursos destinados para este fim. Uma estratégia utilizada são os GTPs que, segundo a 

ABEPSS, têm os seguintes objetivos: 

I- propor e implementar estratégias de articulação entre grupos e redes de 
pesquisa na perspectiva do fortalecimento da área do Serviço Social; 

II- organizar estratégias de fortalecimento ou redimensionamento das linhas 
de pesquisa na área de Serviço Social; 

III- realizar levantamentos permanentes das pesquisas desenvolvidas e dos 
eixos temáticos de cada grupo; 

IV- coordenar ações acadêmico-científicas da entidade relativas aos eixos de 
cada grupo temático; 

V- propor à diretoria uma estrutura de organização temática para o Encontro 
Nacional de Pesquisadores em Serviço Social- ENPESS. (2009, p. 157) 
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Estes grupos foram criados na perspectiva de superar o desafio da ABEPSS em 

assumir o papel de qualificar novos quadros e prover subsídios para a graduação, formar 

uma massa crítica que garanta uma formação profissional mais qualificada, capaz de se 

contrapor à “precariedade, ao aligeiramento e ao produtivismo” (ABEPSS, 2009, p. 156).  

A criação dos GTPs e de seus temas, explicitamente articulados com o Serviço 

Social, foi considerado estratégico para fortalecer a área junto às agências de fomento. 

Essencial também para atender a necessidade de abastecer o debate profissional, bem 

como encarar as inquietações de seu exercício.  

Dentre a diversidade dos eixos temáticos que os constituem e que admitem 

dimensões diferenciadas e transversais, um aspecto fundamental se destaca e atravessa o 

debate em todos os grupos: a relação entre projeto profissional e projeto societário, 

“orientado por uma compreensão do ser social com um ser sócio-históricoauto-constituído 

pelo trabalho e criador da cultura, em suas mais diversas formas de manifestação e modos 

de fruição” (ABEPSS, 2009, p. 158). É essencial o entendimento desta relação, pois ela será 

a base de fundamentação que dará suporte aos grandes eixos temáticos que constituem os 

GTPs. Estes, por sua vez, devem se organizar em núcleos aptos a difundir produções e 

gerar debates e interlocução entre os pesquisadores, articulados com outras associações 

científicas, visando instigar a pesquisa a partir dos eixos temáticos propostos. 

A principal finalidade da ABEPSS em desenvolver as táticas dos GTPs é estimular o 

progresso do Serviço Social enquanto área de produção do conhecimento arraigado a sua 

válida e relevante função social, objetivando fortalecer a luta e resistência da categoria 

profissional. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este artigo, numa tentativa concisa de expor os principais elementos no 

que tange a produção do conhecimento e as implicações ético-políticas no Serviço Social 

em meio a este debate, acreditamos ficar claro que trouxe provocações ao leitor quanto aos 

dilemas que envolvem a construção do conhecimento, sendo necessário despertar uma 

leitura crítica sobre a problemática aqui abordada. Isto se faz, sobremaneira, em decorrência 

dos rumos aos quais a pesquisa e a produção do conhecimento tem adquirido, sobretudo, 
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na atual conjuntura, o que nos exige o esforço para desmistificar seu caráter fetichizado e 

sua funcionalidade ao capitalismo.  

 Neste aspecto, a profissão adquiriu historicamente, e em decorrência de lutas da 

categoria, uma grande conquista, sendo esta a produção do conhecimento crítico, com a 

imprescindível presença da pesquisa que permite o desvelamento das contradições 

históricas da sociedade. Todavia, é indispensável considerar os desafios postos ao Serviço 

Social, sendo um dos maiores enfrentamentos contemporâneo, o favorecimento ao 

neoconservadorismo, que pode resultar em implicações regressivas na materialização do 

conhecimento crítico. 
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