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RESUMO 
 
O artigo tem como objetivo trazer uma reflexão sobre a 
importante relação entre a pesquisa e a produção do 
conhecimento no Serviço Social e como o profissional pode 
contribuir nesta relação. O artigo faz uma abordagem da 
relação: universidade e a pesquisa, consequentemente trata 
sobre a pesquisa no Serviço Social, dando sequência com uma 
abordagem sobre a produção do conhecimento na profissão. E 
por fim debatemos como a prática profissional pode contribuir 
para a pesquisa e assim contribuir para o futuro da profissão e 
tornar o profissional mais crítico frente a realidade. 
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ABSTRACT 
 
The article aims to bring a reflection on the important 
relationship between research and the production of knowledge 
in Social Work and how professional can help in this regard. 
The article makes an approach to the relationship: university 
and research therefore deals with the Social Work research, 
continuing with a discussion of the production of knowledge in 
the profession. And finally focuses on how professional practice 
can contribute to research and contribute to the future of the 
profession and make the most critical professional front reality. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O referido artigo perpassa por conteúdos referentes à pesquisa e Serviço Social, 

ética e pesquisa em Serviço Social e instituições responsáveis pela categoria dos 

pesquisadores e profissionais do Serviço Social, como a ABEPSS e seus GTP’s (Grupos 

Temáticos de Pesquisas). Contudo, sua finalidade se baseia principalmente em como estão 

sendo desenvolvidas as pesquisas no Serviço Social, quais estão sendo as visões dos 

pesquisadores sobre os objetos de estudos apreendidos na realidade social, qual sua 

postura frente a um sistema contrário ao projeto ético político do Serviço Social, e o que isso 

pode acarretar na produção do conhecimento nessa área, além de tantas outras indagações 

possíveis a tal contexto. Dessa forma, os pesquisadores em Serviço Social são desafiados a 

compreender o contexto social no qual se dão as relações sociais, e buscarem indagar e 

problematizar as possíveis interpretações, da realidade social.  

Todavia, esse processo tem que estar interligado por uma ação, tendo em vista 

que, o que necessitamos não se limita apenas a amontoados de produções. Mas produções 

que possam contribuir com fins interventivos, que contenham conteúdos para intervir num 

problema social, tendo em vista que o objeto de estudo analisado adveio de uma indagação 

de um problema social, exposto na sociedade. Contradizendo assim, o que está sendo 

verificado em muitas das produções no Serviço Social, nas quais, apenas encontramos 

conteúdos vagos, sem uma consistência teórica e argumentativa, principalmente 

interpretativa da realidade. Então, a pesquisa apresenta-se como, uma mediação entre o 

pesquisador e seu objeto de estudo, facilitando assim, a investigação e contribuindo para o 

processo de produção do conhecimento. 

 

II. RELAÇÃO: UNIVERSIDADE E PESQUISA 

 

Partindo do pressuposto de que pesquisa é um composto de ações que tem 

como pretensão a descoberta do novo, ela se constitui como um dos pilares da 

universidade, a qual os pesquisadores na academia produzem conhecimento para uma área 

específica, com o intuito de contribuir para o avanço científico e o desenvolvimento da 

sociedade. Sobre isso, temos a definição de Pedro Demo, PhD em Sociologia e professor 

da Universidade de Brasília (UnB), que defende a importância da prática da pesquisa 

científica na escola, para quem "pesquisa é a atividade científica pela qual descobrimos a 

realidade" (Demo, 1987). Para investigar a realidade social, a qual Demo refere-se, é 

necessário um estudo sistemático, metodológico e que tenha validade. Só assim terá 

reconhecimento científico. 
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    A Universidade como palco da promoção do conhecimento científico, tem 

levantado algumas questões levando em consideração as transformações no processo 

produtivo que faz pensar se realmente o conhecimento produzindo nessa instituição está 

direcionado para a construção de uma sociedade democrática, comprometida com a vida 

dos seres sociais ou se estão tão somente atendendo aos interesses particulares. 

Empregados numa sociedade do conhecimento, a informação e o próprio conhecimento se 

tornaram forças produtivas, a qual quem vai determinar a demanda é o mercado, não mais a 

realidade. A socialização do conhecimento agora, não é mais o seu objetivo e sim, cada vez 

mais o lucro, o mercado financeiro. Uma das características do momento que estamos 

vivendo é o crescimento acelerado das informações, e que exigem quantidade e qualidade 

do conhecimento e não somos capazes de se inteirar totalmente das diversas informações 

lançadas para nós no cotidiano, e que as condições de trabalho que os profissionais se 

encontram não correspondem com o nível de exigência solicitado, ocasionando diversos 

problemas. Sobre isso, Oselka, Costa e Garrofa (2002 apud BARROCO, 2013) consideram: 

 A utilização mercantil e privatista dos avanços é sustentada ideologicamente por 
modos de pensar que fragmentam a realidade, despolitizam os fenômenos e 
contribuem, direta ou indiretamente, para a criação de novos consumidores ou de 
novas formas de discriminação. Teses genéticas têm sido utilizadas, a partir de 
determinados enfoques e procedimentos metodológicos, para reduzir expressões da 
questão social a dimensões biológicas, generalizando-as para quadros estatísticos; 
problemas sociais são imputados a ‘doenças’ de origem genética, criando-se 
“categorias sociais” de indivíduos alijados do mercado de trabalho e de direitos 
sociais. 

Portanto, no nosso contexto de políticas neoliberais, a pesquisa acadêmica vem 

enfrentando a separação do ensino, sua autonomia, e que nas instituições somos levados a 

pensar burocraticamente, com o intuito de competir, e cada vez mais se tornamos 

individualistas ao ponto de debilitar o conhecimento crítico e nos despolitizar. A área de 

humanas, tende-se a desqualificar em virtude do investimento do mercado que com as 

transformações no processo produtivo são induzidas a atender os interesses e necessidade 

da indústria, sendo assim, visam mais as áreas de exatas e tecnologias que tem ganhado 

mais espaço e o papel principal, e paralelamente as outras áreas, suas pesquisas e 

investigações são afetas pela redução dos investimentos e do próprio reconhecimento já 

que não é do interesse do mercado. Cada vez mais, a universidade vem perdendo a 

essência do seu papel e a sua função em relação à sociedade.  

Nesse cenário, sem dúvida, o Serviço Social na sua intervenção necessita da 

construção de conhecimentos que possam atender às novas demandas e que tenham 

ligação com sua prática profissional. Outro ponto importante, é o crescimento das 

instituições privadas, que não tem como seus pilares ensino, pesquisa e extensão e que já 

ocupam um grande espaço, mantendo a lógica financeira e tornando-se indiferentes quanto 

a qualidade da educação e a lógica social para apenas formar indivíduos para o mercado. 
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Sendo assim, os desafios sempre existiram e continuarão, para consolidar a pesquisa, a 

produção do conhecimento de qualidade no Serviço Social será necessário as condições 

objetivas que precisamos das nossas instituições como também, do potencial do nosso 

conhecimento crítico imprescindível para analisar, implementar projetos, encontrar repostas 

competentes e agir diante dos desafios que para nós são colocados em busca de uma 

resolução. Não podemos negar que faz parte da história do Serviço Social suas conquistas 

na produção critica do conhecimento, mas que nesse contexto neoconservador, diante das 

inflexões do pós-mordenismo e ele vem sofrendo um enfrentamento, visto o favoritismo dos 

interesses políticos. Isto posto, se constitui mais um dos desafios que enfrentamos e que 

não podemos desfalecer, diante do nosso compromisso com a emancipação humana, mas 

estar sempre a postos para o engajamento das lutas sociais. 

     

III. A PESQUISA NO SERVIÇO SOCIAL 

 

O processo de pesquisa é fundamental no Serviço Social para a produção do 

conhecimento. Porém, muitas barreiras são postas por muitos assistentes sociais 

pesquisadores e profissionais, justificando-as a partir das sobrecargas de tarefas. Assim a 

pesquisa está perdendo espaço, para uma concepção restritiva e praticista da profissão. 

Como nos afirma Juncá, Moraes e Santos (2010, p.34), “[...] por vezes predominava uma 

concepção onde falar em pesquisa era, sobretudo, pensar em normas e prazos, um peso a 

carregar, uma obrigação a cumprir, um sacrifício a fazer”. 

Dessa forma os profissionais viam, e muitos ainda vêm, a pesquisa como uma 

obrigação, em meio às atribuições pedidas pelo ensino superior. Todavia, essa concepção 

ainda existe, infelizmente, principalmente por profissionais ou, até mesmo, estudantes 

graduandos que apenas se preocupam em se “formar” enquanto meros profissionais, 

destinados a reproduzir uma lógica capitalista, além de e ser mecanizado com a prática 

profissional e fazer uma dissertação e receber o diploma com o título de um profissional apto 

a atuar no mercado de trabalho. Mas ser profissional vai mais além, do que ter um diploma; 

o assistente social tem que saber de seu lugar, ou seja, qual espaço e papel que ele ocupa 

na sociedade, quais são seus direitos e deveres e, sobretudo, diante do divisor de águas e 

da contradição que permeia nossa profissão, que nos desafia a optar para que classe social 

iremos nos direcionar com nossa prática profissional: (trabalhadora ou burguesa). 

Porém, não cabe ao assistente social apenas a prática profissional, mas 

também, legitimarmos de forma eficaz a produção do conhecimento em nossa área, para 

nos validarmos enquanto profissionais e intelectuais. Contudo, todo esse processo de 

pesquisa e de investigação sobre um objeto de estudo tem que ser conduzido por uma 
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expectativa de algo novo, como nos diz Humberto Eco: “o importante é fazer as coisas com 

gosto, é assumir a pesquisa como um desafio, uma caça ao tesouro.” Essa é algumas das 

atitudes que o pesquisador precisa tomar no processo de investigação e produção do 

conhecimento. No entanto, pesquisar precisa trazer em si um sentido tanto teórico e 

metodológico, quanto princípios éticos. O processo de pesquisa em Serviço Social parte da 

realidade social, ou seja, dos problemas que ali estão expressos no meio social, e dessa 

forma necessita voltar às possíveis soluções para os tais problemas que estão 

intensificando a “questão social”. Portanto, a questão ética é primordial nesse processo de 

investigação. Porque o que deve ser investigado fundamentalmente apresenta uma função 

social; pesquisar por pesquisar não há fundamento para produzir conhecimento eficaz, que 

venha a atender as necessidades sociais do homem.  

O que temos como pesquisa, sem nos especificar ao Serviço Social, mais de 

forma geral, é a busca constante de investigações para atender a um sistema de produção, 

e não as necessidades dos indivíduos. Hoje as pesquisas que mais se expandem são 

justamente aquelas voltadas aos interesses do sistema capitalista, o qual, com seu “poder” 

econômico, “compra de forma mistificada” das instituições de ensinos os resultados das 

pesquisas. Além do mais, o sistema capitalista aliado com o Estado, acaba por se utilizar 

dos pesquisadores e de temas pontuais para absorver das universidades públicas os 

conhecimentos dos estudantes que atuam em grupos de pesquisas e, assim, são eles 

mecanismo para desenvolver os tipos de pesquisas, que interessam a esses seguimentos, 

“sistema e Estado”. Contudo, não está havendo uma produção do conhecimento 

devidamente ética, em que, são levadas em consideração as necessidades sociais. 

Segundo Gibbons (2008, p.14): 

[...] para terem entrada na academia mundial, os membros dos países periféricos 
dependentes concordam em restringir suas pesquisas a problemas, assuntos, 
temas, métodos e técnicas definidos nos países centrais hegemônicos. Em vez de 
defini-los de acordo com as necessidades dos países e sociedades, de acordo com 
a sua tradição teórica, cientifica, técnica e artística, garantindo a permanência de 
uma história do saber particular que possibilitar a participação no saber universal, 
eles procuram ingressar nesse universal (ou “global”), assumindo particularidades 
alheias. 

Então, é nesse contexto de produção do conhecimento, que encontramos as 

questões que nos desafia, enquanto pesquisadores, a partir do momento que temos que 

responder três perguntas fundamentais elaboradas por Moraes, Juncá e Santos. “Para quê, 

para quem, como?”. Visto que, terei que contribuir com minha pesquisa para intervir naquela 

realidade que encontrei meu objeto de estudo, ou seja, foi onde justamente estava expressa 

uma das expressões da “questão social”. Pois temos uma responsabilidade social, ao 

sermos seres ativos pensantes na sociedade. Tudo até aqui não foi uma crítica a prática do 

profissional, mas, uma forma de abordar as maneiras que são tratadas demandas postas 
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pela realidade social aos profissionais, nesse contexto contraditório que é por natureza o 

Serviço Social, termos que tomar uma postura desafiadora diante dessa contradição, que é 

a direção política, entre qual classe social iremos optar em exercer nosso compromisso 

social. Assim, é que Juncá, Morais e Santos (2010, p.450) afirmam que: [...] não podemos 

nos esquecer que tão importante quanto pensar é decidir o que vamos fazer com as nossas 

reflexões. Localizar onde estamos e onde queremos chegar, conhecer para mudar este é o 

ponto fundamental. 

 

IV. Produção do Conhecimento em Serviço Social  

 

Pode-se afirmar, sem dúvida, que as transformações vividas nas últimas 

décadas do “breve século XX” desafiaram implacavelmente o conhecimento e os modelos 

de interpretação do mundo. O Serviço Social não ficou imune a essas transformações. Ao 

contrário, ao longo de sua trajetória tem demonstrado, através de suas produções, a busca 

pela renovação constante de seus recursos teóricos e práticos (SIMIONATTO, 2005).  

Assim, podemos perceber que: 

O conjunto das produções do Serviço Social brasileiro, dos anos 1930 aos dias 
atuais, consideradas as particularidades de cada período histórico, indica, assim, o 
modo como a profissão ou um grupo de pessoas interpreta o mundo, influem 
politicamente e fazem avançar o conhecimento, construindo um corpus teórico que 
lhe confere legitimidade. (SIMIONATTO, 2005, p.54). 

Ainda de acordo com a autora, [...] dos anos 1930 ao final dos anos 1970, o 

Serviço Social vê-se embaralhado com a dinâmica mesma de nossas “revoluções passivas”, 

a “fecunda batalha das ideias”, que “começa a ter lugar entre nós” (COUTINHO Apude 

SIMIONATTO, P. 54) no início dos anos 1980, fortalecida com os cursos de pós-graduação 

possibilita forjar, a partir da Universidade, uma produção de conhecimentos que daria 

sustentação a um novo projeto profissional. Nas décadas anteriores não havíamos 

conseguido incorporar o pensamento crítico que florescia, agora a história desnudava-se 

diante de nós e exigia “a recusa de qualquer hermenêutica autoritária”. Mediante a 

aproximação com os pensadores clássicos, recriamos nossa capacidade de análise, de 

interpretações e de intervenção no real. 

De acordo com Neto, ainda nos anos 70 quando, por decorrência da Reforma 

Universitária imposta pela ditadura o Serviço Social encontrou seu espaço legitimado na 

academia. Surgem os cursos de pós-graduação profissionais (primeiro os mestrados 

seguidos já na década de 80 pelo doutoramento). 

É no âmbito da pós-graduação, cujos primeiros frutos se colhem na passagem da 
década de 70 à de 80, que vai iniciar-se e, nos anos seguintes consolidar-se a 
produção do conhecimento do Serviço Social brasileira, num processo em que pela 
primeira vez a categoria principiou a sua acumulação teórica. O mais completo 
balanço quantitativo resultou de paciente pesquisa de Nabuco Kameyama, aponta 
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até 1997 a produção de 958 dissertações e 70 teses, parte das quais publicadas sob 
a forma de livros ou resumidas em artigos [...]. Um balanço dessa produção mostra 
que, apesar de muito desigual, ela engendrou uma massa crítica considerável, que 
permitiu a profissão estabelecer uma interlocução fecunda com as ciências sociais e, 
sobretudo, criar e revelar quadros intelectuais respeitados no conjunto da categoria 
e, inclusive em outras áreas do saber. (NETTO,1999, p.101).  

Yazbeck (2005) afirma que, [...] tecer algumas considerações sobre este 

processo é buscar compreender diferentes posicionamentos, lógicas e estratégias que 

permearam o pensamento e a ação profissional do Serviço Social, particularmente em sua 

trajetória após os anos 70 quando tem início a pós-graduação na área e a partir do currículo 

de 1982 quando a pesquisa é incorporada à formação do Assistente Social. 

Simionatto aponta ainda como fundamental nesse processo à reforma curricular 

de 1982, em que a pesquisa aparece como uma das exigências da formação profissional, e 

a criação, em 1987, do Centro de Documentação em Pesquisa e Políticas Sociais e Serviço 

Social-CEDEPSS. 

Ainda em 1992, a criação do Diretório de Grupos de Pesquisa, pelo CNPq, 

estimulou a produção coletiva, possibilitando o incremento e a organização da pesquisa 

produzida no âmbito acadêmico.  

Logo: 

É, portanto, “a adoção de uma teoria social crítica” e um “rigoroso trato teórico, 
histórico e metodológico da realidade social e do Serviço Social” que poderão 
possibilitar “a compreensão dos problemas e desafios com os quais o profissional se 
defronta no universo da produção e reprodução da vida social” (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE ENSINO E SERVIÇO SOCIAL Apud SIMIONATTO, p. 58). E 
produzir o conhecimento necessário para reafirmar o campo profissional com 
reflexões capazes de subsidiar as diferentes e novas racionalidades dos espaços 
profissionais provocadas pelas transformações que vêm ocorrendo nas últimas 
décadas. 

Consequentemente, pode-se perceber que, o Serviço Social buscou ao longo de 

sua trajetória histórica consolidar-se no campo da produção de conhecimento científico. 

Pois, “Ainda nos anos 70 quando, por decorrência da Reforma Universitária imposta pela 

ditadura o Serviço Social encontrou seu espaço legitimado na academia” (NETTO 1999, p. 

101).  

Portanto, podemos perceber que, é apenas no âmbito dos cursos de Pós-

graduação nas décadas de 70 e 80 que se consolida a produção de conhecimento no 

Serviço Social brasileiro. Produção esta que possibilitou a formação de uma massa crítica, 

apropriação da teoria social, uma interlocução com as Ciências Sociais, dentre outros. 

Neste sentido, pode-se observar que durante toda sua trajetória o Serviço Social 

brasileiro buscou renovar-se, enquanto profissão, embora em alguns momentos tenha sido 

necessário recuar.  

 

V. A PRÁTICA PROFISSIONAL NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO  
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Muitas vezes quando falamos em Prática Profissional e Pesquisa Científica 

pensamos logo em atividades distintas a qual não podem se relacionar. E dessa forma, por 

muitas vezes os(as) Assistentes Sociais ao se desvincular da vida acadêmica, perdem o 

interesse pela pesquisa. Muitos usam o discurso da ausência de recursos, da falta de tempo 

para realizar a investigação, da falta de reconhecimento e do excesso de atribuições. 

O desinteresse pela pesquisa por parte de alguns profissionais é muitas vezes 

gerado na formação profissional, até pelo fato de que a pesquisa só começou a fazer parte 

da formação profissional a partir do currículo de 1982, implementado com o novo projeto 

ético-político da profissão. Todavia, há os profissionais que produzem/investigam, só que 

muitos veem isso como uma obrigação, e a pesquisa se torna um fardo de obrigações e 

normas. Após a criação dos GTPs, para estabelecer uma melhor relação entre a Graduação 

e a Pós-graduação, houve uma expansão de novos conhecimentos no Serviço Social, mas 

não houve uma mediação para estes serem utilizados na prática profissional; tal produção 

não estabeleceu uma relação com a profissão e nem com a intervenção.  

Porém, o que os profissionais esquecem é que, a prática profissional é de 

grande importância para a produção do conhecimento, pois, como afirma Yazbek (2005, p. 

149): “[...] o Serviço Social é uma profissão capaz de intervir na realidade social, de forma 

crítica e criativa; de produzir conhecimentos sobre essa realidade, e sobre sua própria 

intervenção.”  E ao analisarmos a história da nossa profissão vemos que, se formaram 

grupos críticos que começaram questionar a própria profissão, no qual os próprios 

assistentes sociais passaram a ser autores e atores dos processos de mudanças. É como 

assegura Moraes e Santos (2010, p. 450): “Não há como não admitir, portanto, nossa 

responsabilidade, não só em torno do ser, mas também no que se refere ao vir a ser do 

Serviço Social.” E ao pensarmos o que o conhecimento representa para nós, Setúbal (2013, 

p 34) diz:  

[...] o conhecimento é para nós uma elaboração intelectual resultante do processo 
que ultrapassa o plano meramente sensível, pela mediação do raciocínio lógico, 
dialético e da consciência sobre a realidade do objeto observado.  

A pesquisa se torna uma grande aliada da profissão, como de acordo com 

Setúbal (2007, p.70 apud MORAIS E SANTOS, 2010, P.451) esta  

é um dos procedimentos teórico-metodológicos que, ao ser incorporado à prática 
profissional, poderá levar o assistente social a se reinventar, reconstruir e até 
construir um vir a ser para o Serviço Social, a partir da eliminação da consciência 
acomodada e até adormecida. 

O profissional do Serviço Social deve se valer do seu objeto de intervenção, pois 

“[...] o Serviço Social, mesmo quando desenvolve uma prática aparentemente apenas 

interventiva, está produzindo um tipo de conhecimento: um conhecimento profissional 

resultante da sua inserção em práticas concretas.” (SETUBAL, 2013, p. 32). Nos dias atuais, 
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o mundo com seus diferentes condicionantes, necessita de um profissional do Serviço 

Social que tenha uma base crítica, como Moraes (2013, p. 240) afirma, “esse profissional 

deve ser capaz de pensar, analisar, pesquisar e decifrar a realidade a partir de uma atitude 

investigativa que deve perpassar o seu cotidiano.” Onde com isto, ele objetive o presente 

visando contribuir para a “construção do futuro”.  

Todavia, o assistente social quando desempenha o papel de pesquisador deve 

tomar alguns cuidados, conforme determina o Código de Ética do Assistente Social, no qual 

de acordo com Barroco (2009, p. 132): 

Segundo a concepção que norteia o CE, ou seja, a perspectiva de totalidade, o 
compromisso com os participantes deve ocorrer em todo o processo de pesquisa: 
nos cuidados éticos relativos à sua inserção no processo, no acompanhamento do 
processo, na avaliação dos seus resultados e, se possível, em sua continuidade 
após a finalização da pesquisa. 

O Código de Ética do A.S. dá as bases dos direitos e deveres que os 

participantes e o pesquisador devem seguir na pesquisa, como Barroco (2009, p. 135) 

afirma: “A ética profissional supõe deveres e direitos.” Os direitos e deveres, expressos no 

Código de Ética Profissional, são para a garantia de que ambos (pesquisador e 

pesquisados) não sejam prejudicados. O compromisso ético que deve haver entre o 

profissional pesquisador também é garantido ao entrevistado pelo sigilo profissional, o qual 

forma um dos pressupostos básico do Código de Ética, como Barroco (2009, p. 132) afirma, 

“os participantes da pesquisa são os sujeitos do compromisso ético-político profissional.” E 

os cuidados que o assistente social deve ter quanto ao objeto estudado é dada muitas vezes 

por sua área de interesse, pois muitas vezes  

parte de suas pesquisas estão voltadas às classes e grupos sociais que pertencem 
ao universo dos usuários dos serviços sociais: uma população considerada 
vulnerável a determinadas exigências postas pela pesquisa científica, em termos 
gerais.” (BARROCO, 2009, p. 132).  

Dessa forma, quando os(as) assistentes sociais sentirem a necessidade de 

pesquisar trará uma grande contribuição para a profissão, principalmente no que se refere 

as políticas públicas. Pois quantos mais eles investigarem e com isso tiver aceso a um 

conhecimento mais detalhado sobre uma determinada realidade, eles saberão qual a melhor 

política pública servirá para aquela realidade. 

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi exposto neste artigo, devemos nos focar no que é 

necessário para ultrapassarmos os limites da nossa profissão, assumindo uma postura 

crítica além de uma direção política, no que toca a produção do conhecimento no Serviço 

Social. Todavia, para que haja caminhos possíveis para intervir nessa realidade, teremos 

que partir de uma perspectiva de totalidade, em que o grande grupo profissional (categoria) 
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construa de maneira coletiva, estratégias dinâmicas para tentarmos sobressair sobre as 

condições que o sistema capitalista nos diz como “certo”. Além de considerar que não é fácil 

fazermos esse papel, mas é um plano a ser tomado como desafio por nos profissionais. 

Pois, é de tamanha importância a produção do conhecimento tanto para a sociedade, 

quanto para a prática profissional e o andamento da profissão no âmbito acadêmico. Assim 

a Universidade Pública ainda se constitui como um espaço competente que se preocupa 

com a qualidade das pesquisas, mesmo em meios a tanta precarização para a produção do 

conhecimento. Portanto cabe aos profissionais do Serviço Social, permanecer na luta para 

não deixar-se influenciar pela lógica capitalista de só produzir, mas produzir numa 

perspectiva social com bases críticas e seus métodos de análise que ultrapasse o aparente 

da “questão social”. 
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