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Resumo 

Este artigo trata dos resultados da pesquisa sobre 
a produção científica do Serviço Social, nas 
últimas três décadas, através dos periódicos 
científicos da Revista Serviço Social e Sociedade, 
no período que vai do ano de 1983 ao ano de 
2012. Foram verificadas as publicações 
contextualizando os artigos no recorte 
selecionado, aferindo sua contribuição para o 
fortalecimento da categoria e bases 
epistemológicas que impulsionam o Serviço 
Social no Brasil.  

Introdução  

O Centro Universitário Barão de Mauá através do 
Projeto Integrado “Teorias Científicas e bases 
epistemológicas das Ciências Humanas” propõe 
contribuir para reflexões sobre a produção do 
conhecimento das Ciências Humanas durante um 
período de três décadas, buscando compreender 
e dialogar sobre os usos e aplicações dos 
conceitos fundamentais das teorias que 
aproximam os campos de saberes nas 
humanidades como História, Letras, Educação, 
Psicologia e Serviço Social.  

Num momento no qual as bolsas de estudo em 
iniciação científica caem em volume, nos 
programas federais, urge compreender as 
contribuições destas pesquisas para a formação 
de uma rede de conhecimento que perpassa as 
publicações científicas e chega até a sala de aula.   

Nas três últimas décadas, as mais diferentes 
áreas de conhecimento nas ciências humanas se 
atentaram ao problema das teorias científicas e, 
especialmente, à construção das bases 
epistemológicas que as sustentam. Com isso, a 
necessidade de refletir, descrever, explicar, 
contestar e até mesmo “teorizar as teorias” se fez 
crescente nos mais diversos trabalhos científicos.   

No âmbito do Serviço Social a escolha de 
periódicos científicos como fonte para a coleta de 
dados e análise justifica-se por ser a Revista 
Serviço Social e Sociedade, publicada pela  

 

editora Cortez, a revista de maior circulação 
nacional na área. Sendo assim, a mesma foi 
escolhida/destacada pelo seu teor científico 
rigoroso e atual para embasar os fundamentos do 
objetivo da pesquisa.  

Objetivos  

Revisar a produção literária da área em questão 
publicada pela Revista Serviço Social e 
Sociedade de 1983 á 2012; Mapear o “lugar 
social” dos autores e as perspectivas teóricas que 
orientam os conceitos fundamentais para o 
Serviço Social; quantificar o perfil dos autores e 
as propostas teóricas e contextualizar o período 
de publicação dos artigos. 

Metodologia 

Pesquisa bibliográfica realizada através do 
levantamento dos periódicos da Revista Serviço 
Social e Sociedade, produzida em anos 
anteriores por dicentes do curso de Serviço Social 
que participaram do PIC. Os dados foram 
averiguados e verificados (afim de concluir o ciclo 
de pesquisas no curso) por meio de pesquisa de 
campo, realizada nas bibliotecas do Centro 
Universitário Barão de Mauá e Universidade de 
Ribeirão Preto, com instrumental estruturado para 
coleta de dados e a análise de conteúdo, 
sugerido por Bardin (1977), foi o modelo analítico 
adotado para tratamento dos dados. 

Resultados e Discussões  

Foram levantadas 101 Revistas Serviço Social e 
Sociedade entre os anos de 1983 a 2012, dentre 
estas 101 revistas foram contabilizados 876 
artigos publicados.  

Históricamente, o Serviço Social tem por desafio 
se consolidar enquanto disciplina científica, pois, 
por ser considerado uma área de aplicação 
(prática), na atualidade, vem enfrentando velhos 
dilemas e ainda se encontra secundário e pouco 
valorizado no mundo acadêmico.  

Somente na década de 1960, com a incorporação 
das teorias marxistas e o marco do Movimento da 
Reconceituação da profissão, com a superação 
das correntes funcionalistas e positivistas é que o 
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Serviço Social consegue dar salto de qualidade 
em seu modelo teórico interpretativo e assim, 
alcançar a produção de um saber/conhecimento 
específico. Isto evidencia que a produção do 
conhecimento em Serviço Social é um campo 
relativamente recente, constatando a importância 
do assunto ser problematizado.  

A publicação de 101 revistas no espaço temporal 
investigado resulta em uma média de 3,5 edições 
publicadas por ano e a contagem de 876 artigos 
perfaz uma média de 30,2 artigos anuais, 
expressando 10 artigos por edição. Isto evidencia 
à comunidade acadêmica que o Serviço Social é 
uma profissão que apesar de ter uma história 
recente de produção cientifica, produz muito 
conhecimento acerca de suas temáticas de 
estudo, levando em consideração que este 
estudo se deteve em investigar somente um 
veículo de produção e propagação de 
conhecimento.  

A tabela a seguir mostra a quantificação dos 
temas encontrados no levantamento do universo 
da pesquisa:  

 

Tabela 1 – Temáticas Abordadas  

Temas N° 

Temas específicos do Serviço Social: 
 

História do Serviço Social 
Projeto ético-político profissional  
Ensino-Formação em Serviço Social  
Prática profissional  
Organização profissional-estudantil  
Metodologia do Serviço Social  
Serviço Social no mundo  
Ética Profissional  
Exercício profissional  

 
 
14 
08 
29 
42 
04 
07 
02 
10 
01 

Direitos  
Direitos Sociais  
Direitos humanos  
Cidadania   
Garantia de Direitos  

09 
07 
04 
08 
09  

Política(s) Social(is) e Pública(s): 
 
Política de Assistência Social  
Política de Previdência Social  
Execusão de Políticas  
Seguridade  
Mínimos Sociais  
Programa social 

37 
 
19 
11 
01 
06 
03 
07 

Velhice 
Envelhecimento 
Gerontologia  

07 
05 
01 

Criança e adolescente  
Direitos da criança e do adolescente 

21 
07 

Saúde  
Sistema Único de Saúde  

36 
02 

Saúde Mental  
Saúde do trabalhador  

04 
04 

Trabalho  
Processos de trabalho  
Segurança do trabalho  
Condições de trabalho  
Trabalho social  

42  
01  
02 
01 
09 

Gênero 02 
SUAS (Sistema Único de Assistência 
Social)  
Controle Social  
Proteção Social   

06 
03  
03 

Produção de Conhecimento  
Correntes Teóricas  
Pesquisa em Serviço Social 

15 
35 
06 

Movimentos Socias / Populares / Operário  
Organização Popular  
Participação Social / Popular  
Gestão Social / Popular  
Sociedade Civil 
Trabalho Comunitário 
Responsabilização Social  
Classes Populares / Subarternas 
Conselhos de Gestão  

24 
02 
12 
03 
07 
01 
01 
02 
07 

Neodesenvolvimentismo  
Globalização  
(Pós) Modernidade  
Capitalismo 

05  
02 
03 
09 

Sistema Prisional  05 
Pobreza / Miséria  
Exclusão social  
Desigualdade Social 
Classe Social 
Questão Social  

15  
08 
01 
02 
03 

Violência / Violência Doméstica  09 
Questão Agrária  03 
Família 28 
Mulher  02 
Terceiro Setor  09 
Gestão / Gestão Pública 13 
Marxismo 02 
Estado 10 
Política Empresarial   
Responsabilidade Social de empresa  

02 
02 

Educação  
Educação Popular 

17  
02  

Democracia  09 
Questão Urbana  
Habitação  

04 
03 

Temas Diversos1  65 

                                                      
1
 Temas relacionados à: Questão agrária e agrícola, 

Mediação, Relações Sociais, Espaço Público, Benefícios 

Eventuais, Movimento de Reconceituação, Medidas 

sócio-educativas, Economia Solidária, Cooperativismo, 

Tecnologias Sociais, Atuação do Conselho Federal de 

Serviço Social – CFESS, Conjuntura, Intercâmbio, 

Religião, Etnias, Diagnóstico e Indicadores Sociais, 

Congresso da Virada, Questão racial, Desafios para o 
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Temas não classificados 67 
Total 876 
Fonte: Revista Serviço Social e Sociedade, 1983 a 2012. 
Dados organizados pelo aluno de graduação em Serviço 
Social e bolsista do Programa de Iniciação Científica, Rafael 
Trevisani da Costa. 

 
Percebe-se que o tema mais corrente de 
publicação é sobre a prática profissional do 
Assistente Social, com 42 ocorrências, seguida 
do tema trabalho, com o mesmo número de 
publicações e posteriormente, o tema políticas 
sociais e públicas, com 37 citações durante os 29 
anos de publicações investigados. Tal evidencia 
permite apontar que a produção de conhecimento 
no Serviço Social se detém naquilo que é de seu 
cotidiano profissional, ou seja, a partir dos objetos 
de intervenção profissional é que a profissão se 
debruça afim de produzir conhecimentos. 

Produção do conhecimento; Teorias; 
Epistemologia; Serviço Social e 
Pesquisa em Serviço Social.  

Afim de elaborar inferências a respeito da 
produção do conhecimento, o recorte conceitual 
da amostra sistematizou os artigos que tratam 
deste tema elencando as palavras-chaves: 
Produção do conhecimento, teorias, 
epistemologia; Serviço Social e Pesquisa em 
Serviço Social. A escolha de tal eixo temático se 
justifica no objetivo da pesquisa, uma vez que, 
sendo um projeto integrado, deve comungar com 
o Projeto “Teorias Científicas e Bases 
Epistemológicas das Ciências Humanas”.  
Portanto, assim definiu-se a amostra da pesquisa 
que contou com 56 artigos, conforme segue lista 
abaixo. 
 
Definição da amostra  

Volume 14 - A produção científica do Serviço 
Social no Brasil. Safira Bezerra Ammann 

 

Volume 21 - A interdisciplinariedade da 
pesquisa. André Laino.  

- A abordagem da pesquisa em Serviço Social. 
Potyara Amazoneida Pereira 

- A pesquisa e a construção da teoria do 
Serviço Social. João Bosco Pinto.  

                                                                                  
Serviço Social, Acolhimento Institucional, Situação de 

rua, Conservadorismo, Trabalhadores, Exame de 

Proficiência, Meio Ambiente, Benefício de Prestação 

Continuada, Bem Estar Social, Assistencialismo, 

Adoção, Ideologia, Transformação Social, Alcoolismo, 

Filantropia, Descentralização e Municipalização, 

Identidade Profissional e Morte. 

- O estruturalismo genético de Lucien Goldmann 
e o estudo da prática do Serviço Social. Myrian 
Veras Baptista.  

- Goldmann  e o estruturalismo genético. Michael 
Lôwy 

- Sistematização das críticas ao pensamento de 
Althusser. Lidia Maria M. da Silva. 

 
Volume 22 - Alianças e consenso no Serviço 
Social - algumas reflexões à luz da perspectiva 
gramsciana. Maria Lúcia Martinelli  
 
Volume 24 - Confrontos teóricos do movimento de 
reconceituação do Serviço Social na América 
Latina. Vicente de Paula Faleiros 
 
- Serviço Social e positivismo. Ana Cristina de 
Souza Vieira  
 
- O racionalismo na política: o jusnaturalismo e a 
teoria racional de Estado em Rousseau. Luiza 
Marilandis Leme Monteiro. 
 
Volume 26 - A questão do assistente social 
enquanto intelectual. Simone de Jesús 
Guimarães  
 
Volume 28 - Estados e políticas sociais no 
capitalismo: uma abordagem marxista. Eduardo 
Mourão Vasconcelos  
  
- A produção acadêmica do assistente social: 
alguns pontos de vista sobre pesquisa. Ursula 
M. Simon Karsh 

 
Volume 29 - Considerações críticas à concepção 
positivista da ciência. Vilmar Adelino Vicente.  
 

 
Volume 30 - O Serviço Social e a tradição 
Marxista. José Paulo Netto 
  
- O marxismo dos anos 60 na França: a corrente 
humanista revolucionária. Michael Lôwy 
 
Volume 31 - O taylorismo e a construção da 
medicina das classes populares. Eymard Mourão 
Vasconcelos  
 
- Pesquisa participante e Serviço Social. Maria 
Ozanira da Silva e Silva  

 
Volume 33 - Pesquisa para Graduados em 
Serviço Social: gerar conhecimento ou intervir 
? Francisco Ary F. De Medeiros  

 
Volume 34 - Grasmci e as Ciências Sociais. 
Carlos Nelson Coutinho  
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- A construção de uma alternativa 
metodológica de pesquisa qualitativa em 
Serviço Social. Bernadete de Lourdes Figueiredo 
De Almeida  

 
Volume 35 - Movimentos radicais nos serviços 
sociais: uma base teórica. David Wagner  
 
- Hegel e Marx: duas concepções para 
entendimento de práxis. Aglair Alencar Setubal.  
 
- A ideia de progresso e a explicação nas ciências 
sociais. Gilda Figueiredo Portugual Gouvêa  

 
Volume 37 - "Crise do socialismo" teoria Marxista 
e alternativa comunista. José Paulo Netto 
 

 
Volume 38 - A lógica da pesquisa: uma 
proposta didática para a definição do objeto. 
José Rogério Lopes.  
 
- A moral e o indivíduo na tradição Marxista. 
Mione Apolinario Sales  
 
- Marx (e Engels) 1844-45: a ruptura com a 
"ideologia alemã". Oswaldo Hajime Yamamoto.  
 
Volume 39 - Aproximações conceituais à 
categoria de identidade no contexto da filosofia de 
Leibniz e Hegel. Aglair Alencar Setubal  
 
- A trajetória estético-filosófica de George Lukáes. 
José do Hamatari Arrais  
  
- Introdução à reflexão sobre problemas da 
pesquisa histórica no Serviço Social. Myrian 
Veras Baptista  

 
Volume 41 - A crise das ciências sociais. Ivo 
Tonet.  
  
- O mundo da vida da teoria crítica de Jurgen 
Habermas. Maria do Socorro Ferreira Osterne  
 
Volume 42 - Pós-modernidade: superação da 
modernidade ou reação conservadora? Josefa 
Batista Lopes.  
  
- A questão da razão em Weber. Yolanda A. 
Demétrio Guerra.  

 
Volume 43 - A concepção de hegemonia em 
Gramsci. Ivete Simionato  

 
Volume 46 - Habermas e a centralidade do 
"munda da vida". Sergio Lessa  
 

Volume 48 - O desafio contemporâneo do fazer 
ciência: em busca de novos 
caminhos/descaminhos da Razão. Alba Marinho 
Pinho de Carvalho. 

 
Volume 51 - Pesquisa-ação e pesquisa 
participante: uma atualização do confronto. 
Sandra Helena Moreira Santiago  
 
Volume 52 - A centralidade ontológica do trabalho 
em Lukáes. Sergio Lessa. 
 
Volume 54 - A ontologia do ser social: bases 
para a formação profissional. Yolanda Guerra  
 
Volume 56 - Entrevista - Un diálogo con Michael 
Löwy. Horácio Tarcus  

 
Volume 57 - Serviço Social e marxismo: uma 
discussão da problemática do indivíduo. Adriana 
Fonseca de Azevedo.  

 
Volume 58 - Gerontologia e 
interdisciplinariedade: fundamentos 
epistemológicos. Jeanete Liasch Martins de Sá. 
 
59 "A linguagem não me sujeita, mas me 
liberta". Elza Koumrouyan  
Volume 69 - O trabalho em sentido ontológico 
para Marx e Lakáes: Algumas considerações 
sobre trabalho e Serviço Social Maria. Norma 
Alcântara Brandão de Holanda.  

 
Volume 77 - A produção do conhecimento no 
Serviço Social e sua relação com os princípios 
éticos.  Maria Dalva Casimiro da Silva  
 
Volume 95 - ABEPSS: A perspectiva da 
unidade da graduação e pós-graduação e a 
produção do conhecimento na formação 
profissional. Marina Maciel Abreu. 

 
Volume 96 - Pesquisa em Serviço Social: 
reflexões sobre os desafios para a formação e 
atuação profissional. Andréa Branco Simão; 
Robson Sávio R. de Souza  
 
Volume 101 - Subjetividade, marxismo e Serviço 
Social: um ensaio crítico. Marco José de Oliveira 
Duarte  
  
- Estado e sociedade civil no pensamento de 
Marx. Jamerson Murillo Anunciação de Souza  
 
Volume 103 - Para quê, pra quem, como? 
Alguns desafios do cotidiano da pesquisa em 
Serviço Social. Denise Chrysóstomo de Moura 
Juncá; Carlos Antônio de Souza Moraes; Katarine 
de Sá Santos.  
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Volume 108 - Timm Kunstreich: por uma teoria 
crítica de Serviço Social. Tuto Beat Wehrle  
  
- A pós-graduação e a pesquisa no Serviço 
Social latino-americano: uma primeira 
aproximação. Carlos Montaño 
 
Volume 109 - Sociedade civil e Gramsci: desafios 
teóricos e práticos. Luiz Eduardo W. Wanderley. 

 
Através das análises da amostra, que passou por 
uma delimitação, restando 21 artigos, dos 56 
selecionados, dos quais elucidam 
específicamente sobre produção do 
conhecimento, constatou-se que o Serviço Social 
tem como um de seus desafios, consolidar-se 
enquanto disciplina científica, pois, por ser 
considerado uma área de aplicação de conceitos 
e métodos, ainda não absorveu o campo da 
pesquisa como atribiução as suas práticas de 
intervenção. 
O procedimento de tabelação dos artigos além de 
evidenciar que apesar do Serviço Social ser uma 
profissão que produz ciência muito recentemente 
em seu processo de instituição, permitiu concluir 
que a produção de conhecimento na profissão se 
detém naquilo que é de sua atividade prática e as 
bibliografias advindas dos processos de 
formação, da investigação da prática profissional 
e da realidade social em que os profissionais são 
inseridos, vem contribuindo enormemente para 
aquilo que podemos chamar de teorias do Serviço 
Social.  

A matriz teórica que a profissão se apropriou 
desde o Movimento de Reconceituação, na 
década de 1960, aboliu as práticas 
conservadoras e tradicionais que se 
fundamentavam no Positivismo e Funcionalismo. 
O Materialismo Histórico Dialético além de 
permiter que a profissão desse um salto de 
qualidade em sua prática profissional também 
convenceu a categoria de profissionais que como 
modelo teórico interpretativo, este é o mais 
adequado ao Serviço Social uma vez que a 
profissão preza por pesquisas na área social, 
mais especificamente na realidade social e nos 
processos e relações humanas e sociais.   

Portanto, embora o Serviço Social tenha pequena 
produção teórica sobre o tema produção de 
conhecimento, as investigações dos profissionais 
de Serviço Social se constituem essenciais para a 
produção de conhecimento e através disto, a 
categoria se consolida como área de 
conhecimento científico/acadêmico.  

O trabalho direto com a realidade social fornece 
objetos e problemas de pesquisa diariamente, 

entretanto, os profissionais de Serviço Social são 
chamados a aplicar e não elaborar 
conhecimentos teórico e este é o desafio a ser 
vencido. É necessário que os profissionais de 
Serviço Social reconheçam que o campo da 
pesquisa é previlegiado para fins de teorização do 
Serviço Social e dessa forma, se apropriem desta 
vertente de atuação, que também é sua prática 
para que as intervenções profissionais se 
instrumentalizem cada vez mais através da 
teorização produzida.  

Conclusão  

Após todo o percurso metodológico percorrido, 
notou-se que a fonte para coleta de dados é 
material fundamental para o processo de 
construção e reconstrução do Serviço Social, bem 
como na divulgação das teorias que impulsionam 
a profissão. Constatou-se que a epstemologia do 
Serviço Social vem se construindo deste a 
década de 1960 com o Movimento de 
Reconceituação, que incorporou e resultou muito 
além da contextação de uma teoria e prática 
social conservadora, que reproduzia os modelos 
vigentes e não operava transformação nos 
fenômenos sociais que os profissionais se 
propunham a operar.  

A contextualização dos modelos teóricos 
oportunizou a racionalização das práticas sociais 
do Serviço Social e assim desencadeou a 
gestação de uma produção de conhecimento 
ligada a investigação da realidade social, em seus 
diversos aspectos e formas diferentes de se 
apresentar.  

O impulso dessa operação, que se intensificou na 
década de 1980 com a criação dos programas de 
pós-graduação e o  reconhecimento do Serviço 
Social pelas agências nacionais de pesquisa 
oportunizaram à produção teórica da profissão a 
cientificidade necessária para seu destaque e 
especificidade dentre as profissões e 
conhecimentos acadêmicos.  

É inegável que a profissão no Brasil tem buscado 
subsidios, através de sua produção teórica para 
contribuir com a batalha das ideias na elaboração 
de uma nova visão de mundo, a partir da 
formação de “novas consciências”, comprometida 
com a emancipação política e humana dos 
sujeitos sociais.  

Pode-se asseverar que nas últimas três décadas 
o Serviço Social passou a gerar conhecimento e 
superar a sua condição subalterna enquanto 
ciência e este fato esta diratemente ligado ao 
carater ético-político que a profissão promulga 
uma vez que sugere aos profissionais o seu 
engajamento ferrenho nas instâncias em que se 
gestam a produção e reprodução da vida social, 
com intuito de promover a rebeldia contra os 
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conceitos assentado, produzir e propagar o 
dessassosego e o escandalo, conforme Santos 
(2004) explicita.  
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