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Resumo: Aprofundamos o estudo de LIMA (2010) e BALTAR (2012) 
realizados nos trabalhos do 12° e 13° CBAS e estudamos os trabalhos categorizados 
como “Analítico/propositivo” e “Relato de Experiência”. O estudo revelou que a 
relação teoria-prática na produção de conhecimento no Serviço Social não está se 
estabelecendo como uma mediação substancial com o exercício profissional e com o 
projeto profissional.  
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1 - INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como objeto a relação teoria-prática na produção de conhecimento do 

Serviço Social, a partir dos trabalhos apresentados oralmente no Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais (CBAS), nas edições de 2007 e 2010.  Realizamos este estudo visando 

analisar a produção de conhecimento na área de Serviço Social, especialmente, tendo em 

vista o caráter da relação e articulação com o projeto de profissão. Queremos, com isto, 

poder conhecer as contribuições que a produção publicada no CBAS tem proporcionado ao 

exercício profissional, visto que este é um dos principais eventos da categoria com 

relevância histórica para os rumos da profissão. Consideramos, também, que a produção 

divulgada neste evento pode subsidiar os esforços e a luta da categoria frente às 

desigualdades sociais, econômicas e a participação política no cotidiano profissional. 
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O interesse por estudar a produção de conhecimento no Serviço Social se dá devido a 

minha inserção no NEEPSS (Núcleo de Estudo, Extensão e Pesquisa em Serviço Social) 

que tem por objetivo contribuir na formação de pesquisadores e capacitação de assistentes 

sociais para a realização das competências e atribuições profissionais, nas diferentes 

expressões da questão social (VASCONCELOS, 2010b).  

Neste estudo, busco identificar se os assistentes sociais vêm realizando as mediações 

necessárias entre seu objeto de estudo/análise e o exercício profissional nos trabalhos 

apresentados no CBAS – edições 2007 e 2010. Mediações que são fundamentais para 

possibilitar o entendimento dos desafios com os quais os profissionais se defrontam no 

cotidiano da vida social e a criação de respostas efetivas às demandas e interesses da 

classe trabalhadora. Assim, objetivamos com este estudo, identificar a relação teórico-

prática na produção de conhecimento do Serviço Social e a relação dessa produção com o 

Projeto Ético Político Profissional. 

Temos como hipótese que na produção de conhecimento do Serviço Social, 

considerando os trabalhos apresentados nos CBAS de 2007 e 2010 e os estudos realizados 

no âmbito do NEEPSS sobre estes dois eventos, a relação teoria-prática não se estabelece 

como uma mediação substancial com o exercício profissional e não vem dando a 

contribuição necessária para a construção de alternativas de ação que ofereçam condições 

de materialização dos princípios contidos no atual projeto profissional. Isto ocorre porque as 

propostas contidas nos trabalhos se limitam a sugerir o que fazer ou a indicar o que deveria 

ser feito de modo ideal e abstrato, sem uma análise das possibilidades concretas existentes 

na realidade em que ocorre o trabalho do assistente social. Sendo assim, a produção de 

conhecimento não tem contribuído efetivamente na mediação entre os modos de 

intervenção e o aparato teórico que sustenta o projeto profissional, comprometendo a 

articulação entre as dimensões teórico-metodológico, ético-política e técnico-operativa 

presentes no "fazer" cotidiano.  

 

2 - DESENVOLVIMENTO 

 O CBAS é um importante evento científico da categoria de Serviço Social, sendo 

fundamentais para o desenvolvimento da profissão e dos assistentes sociais que buscam, 

dentre outras estratégicas, a formação permanente. 

O 12º CBAS foi realizado em Foz do Iguaçu – Paraná, em 2007, tendo como tema 

central: “A Questão Social na América Latina: Ofensiva Capitalista resistência de Classe e 

Serviço Social”. Foram aceitos 689 trabalhos para comunicação oral e 146 pôsteres, 

totalizando 835 trabalhos. Os trabalhos foram distribuídos em 13 sessões temáticas sendo 

que a “Seguridade Social” é dividida em três eixos. As Sessões Temáticas foram: Direitos da 
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Infância, Adolescência, Juventude e Velhice; Seguridade Social – Concepção, Seguridade 

Social - Controle Social, Seguridade Social – Gestão; Questões Urbana, Agrária e Meio 

Ambiente; Ética e Direitos Humanos; Gênero, Raça, Etnia e Sexualidade; Projeto Ético 

Político, Trabalho e Formação Profissional; Direitos das Pessoas com Deficiência; Família e 

Relações Sociais; Justiça, Violência e Segurança Pública; Educação, Comunidade e 

Cultura; Relações de Trabalho e Espaço Sócio-ocupacional do Assistente Social; Questão 

Social, Trabalho, Estado e Democracia; Movimentos Sociais e Organização Política dos 

Trabalhadores. 

 O 13º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais foi realizado no período de 31 de 

julho a 05 de agosto de 2010, em Brasília, com o tema central “Lutas sociais e exercício 

profissional no contexto da crise do capital: mediações e a consolidação do projeto ético-

político do Serviço Social”. Neste espaço de socialização de conhecimento e produção 

científica foram aceitos 914 trabalhos para apresentação oral, e 218 para apresentação em 

forma de pôster. Dentre as modalidades de apresentação de trabalho (comunicação oral e 

pôster), analisaremos somente as comunicações orais.  As sessões Temáticas de 

apresentação de comunicações orais foram: Seguridade Social: Formulação e 

Implementação; Crise do Capital, Estado e Democracia, Direitos da Infância, Adolescência, 

Juventude e Velhice; Espaços Sócio-ocupacionais, Relações e Condições de Trabalho do 

Assistente Social; Educação Comunicação e Cultura; Ética e Direitos Humanos; Movimentos 

e Lutas Sociais e a Organização Política da Classe Trabalhadora; Justiça, Violência e 

Segurança Pública; Questão urbana, Agrária e Meio Ambiente: Lutas Sociais e Condições 

de Vida; Seguridade Social: Controle Social e Sujeitos Políticos; O projeto Ético Político 

Profissional, Trabalho e Formação.   

Em seu TCC, LIMA (2010) analisa num universo de 874 trabalhos aprovados para 

apresentação no 12º CBAS, uma amostra de 30% do total das comunicações orais, 

totalizando 261 trabalhos analisados e seleciona os trabalhos que possuem Relação com o 

Serviço Social. O Trabalho de Baltar (2012) possui como objeto de análise os trabalhos 

aprovados no 13º CBAS. O 13º CBAS contou com a aprovação de 961 trabalhos. Dentre 

estes a autora selecionou uma amostra representativa de 40% das comunicações orais e 

analisou 384 trabalhos.  

Identificaram o vínculo (Academia, Serviço e Serviço/academia) por sessão temática, 

o tipo de relação (substantiva ou abstrata) com o Serviço Social, e, para caracterizar a 

produção de conhecimento socializada nos CBAS, categoriza os trabalhos em: Analítico; 

Analítico/propositivo; Relato de Experiência/Analítico; Resultado de Pesquisa/Analítico; 

Relato de Experiência. No nosso estudo, selecionaremos somente os Relatos de 

Experiência, pela sua aproximação com o exercício profissional, e os trabalhos 

considerados analíticos/propositivos. 
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Propomos estudar as produções consideradas como “Analítico/Propositivo” e 

”Relatos de Experiência” partindo dos trabalhos desenvolvidos por LIMA (2010) sobre o 12º 

CBAS que aconteceu em 2007 e o trabalho desenvolvido por BALTAR (2012) sobre o 13º 

CBAS que aconteceu em 2010.  Ao total, analisarei 130 produções (96 Relatos de 

experiências e 34 Analítico/propositivos). Distribuídos em 36 trabalhos “Relatos de 

experiência” e 24 trabalhos “Analítico/propositivos” do 12º CBAS 2007, e 58 trabalhos 

“Relatos de Experiências” e 10 trabalhos “Analítico/propositivos” no 13º CBAS. Tive acesso 

a tais produções entrando em contato com as autoras dos referidos trabalhos de conclusão 

de curso e solicitando o envio dos trabalhos categorizados como „Relatos de Experiência”, 

Relato de Experiência/Analítico” e os “Analítico/propositivos”. Selecionamos os Relatos de 

Experiência, pela sua aproximação com o exercício profissional, e os trabalhos 

considerados analíticos/propositivos. Ou seja, selecionamos os autores que participam dos 

eventos com produção de propostas que almejam contribuir com a dimensão teórico-

metodológica e técnico-operativa da profissão - “Por que fazer”, “O que fazer”, “Como fazer”, 

“Para que fazer”. Ao buscarmos identificar as contribuições para o cotidiano dos assistentes 

sociais, analisamos como se articulam as dimensões teórico-metodológica, técnico-

operativa e ético-político nos trabalhos. 

Um dado importante para começarmos a pensar nestas produções é o vínculo 

destas. Observamos que no que se refere ao 12º CBAS, os trabalhos “Relatos de 

Experiência” possuem a maioria da produção oriunda do âmbito do Serviço. O que não retira 

a tendência da grande participação da academia também nestas produções, pois 57% (15% 

academia e 32% Serviço/academia1) têm vínculos com os espaços acadêmicos. Em 

contrapartida, a maioria dos trabalhos categorizados como “Analítico/propositivo” pertencem 

à academia. No 13º CBAS 70% dos “Analítico/propositivos” e 43% dos “Relatos de 

Experiência” são da academia. Esta realidade demonstra a responsabilidades dos 

pesquisadores e formadores na produção e difusão de conhecimento, também, relacionado 

ao fazer profissional e tendo a preocupação de análise e propostas de intervenção na 

realidade. 

Em relação às produções no 12% CBAS, observa-se a tendência expressiva de 

valores Ecléticos (que é quando são expressos valores consonantes com o projeto da 

profissão junto com valores opostos ao projeto que afirmam a ética burguesa), que somados 

com os trabalhos que são explicitamente conservadores2, representam a maioria (59%) de 

                                                 
1
 Os categorizados como Serviço/Academia são aqueles trabalhos oriundos de projetos de pesquisa e/ou 

extensão universitária que têm vínculos com espaços assistenciais, projeto de assessoria do meio acadêmico ao 
meio da prática profissional, e são os Hospitais Universitários. 
2
 Para definir “conservador” nos baseamos em Montaño (2007), e nos referimos aos valores que reforçam o perfil 

de profissão articulada à visão da caridade e da filantropia na profissão, expressando o humanismo cristão, e 
enfocando questões de natureza moral e orientação conservadora 
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trabalhos que não expressam que acabam por reforçar valores conservadores para a 

profissão.  

 No que se refere às produções de Relatos de Experiência do 13% CBAS, observa-se 

a mesma tendência do 12% CBAS. Entretanto, nos “Analítico/Propositivo” observa-se que a 

maioria cita princípios consonantes e coerentes com o projeto da profissão ainda que ainda 

tenha a presença de produções Ecléticas. Pode-se observar a reprodução de valores 

religiosos e/ou típico da linguagem do sendo comum (autoestima, amor, respeito, cuidado) 

que consideramos não serem próprios para uma profissão com direção crítica e valores 

típicos do discurso burguês (sustentabilidade, empreendimento) que reforçam um exercício 

profissional reiterativo. 

Buscamos observar quais produções fazem referência ao Projeto Ético-Político do 

Serviço Social e quais que articulam o projeto profissional ao projeto societário de 

construção de outra ordem societária. Nos trabalhos “Analítico/Propositivos” no 12%  CBAS, 

percebe-se que 50% Faz referência ao projeto Ético-Político durante o trabalho. Entretanto, 

ao analisarmos a articulação com o projeto de sociedade, podemos observar que 88% não 

fazem tal mediação. Nas produções do 13º  CBAS 2010, observamos que nos “Relatos de 

Experiência” parte expressiva (90º) dos profissionais cita como de referencia o Projeto da 

profissão de forma explicita e implícita. Entretanto, observamos a mesma tendência da 

edição anterior do evento em relação à articulação com o projeto de superação da 

sociedade capitalista tendo em vista que nos “Relatos de Experiência” 88% não fazem a 

relação. No que se refere aos trabalhos “Analítico/propositivos” observa-se que 90% fazem 

referência ao projeto profissional e que 70% das produções fazem referência ao projeto de 

sociedade. 

Portanto, buscamos, identificar como as produções do CBAS vêm caracterizando os 

usuários do Serviço Social, se os autores conseguem (mesmo que a realidade das políticas 

sociais publicas - onde é a inserção majoritária dos assistentes sociais - seja a crescente 

fragmentação e focalização em segmentos pobres da população) mediar ações profissionais 

juntos aos usuários com a visão de totalidade para percebê-los como classe trabalhadora. 

Podemos observar que a tendência, tanto nos trabalhos “Relatos de Experiência” quanto no 

“Analítico/Propositivo” das edições do 12% CBAS 2007 (65% e 83%, respectivamente) e o 

13º CBAS 2010 (67% e 70%, respectivamente), é tratar os usuários de forma fragmentada. 

Para além disso, os trabalhos não avançam em trazer estudos sobre a população usuária 

dos referidos serviços - como trabalham, vivem e estudam como moram, quais estratégias 

de sobrevivência, quais os arranjos e relações familiares, etc -, o que dificulta muito o 

entendimento sobre a realidade profissional estudada.  

Analisamos qual a concepção de profissão prevalecente nas produções que se 

propõem a fazer mediações com o exercício profissional e identificamos que a maioria dos 
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autores fortalecem o conservadorismo. Os autores que claramente assumem concepções, 

princípios e/ou relatam ações profissionais conservadoras. Isso está relacionado com as 

posições teóricas Ecléticas assumidas pelas produções.  

 

3 - CONCLUSÃO 

Diante, do que pudemos analisar através da aproximação destas produções, 

podemos considerar que nossa hipótese está se confirmando, ou seja, de que na produção 

de conhecimento do Serviço Social, considerando os trabalhos apresentados nos CBAS de 

2007 e 2010, a relação teoria-prática não se estabelece como uma mediação 

substancial com o exercício profissional e vem contribuindo, na medida do necessário, para 

a construção de alternativas de ação que materialize os princípios contidos no atual 

projeto profissional. Isto ocorre porque as propostas contidas nos trabalhos se limitam a uma 

aproximação ideal e abstrata, sem uma análise concreta da realidade em que ocorre o 

exercício profissional do assistente social. Sendo assim, a produção de conhecimento não 

tem contribuído efetivamente na mediação entre os modos de intervenção e o aparato 

teórico que sustenta o projeto profissional, comprometendo a articulação entre 

as dimensões teórico-metodológico, ético-política e técnico-operativa presentes no "fazer" 

cotidiano. 

Isso é evidenciado quando observamos a fraca e/ou nula apreensão de concepções 

e princípios relacionados ao projeto nas produções que se propõem a estudar e/ou relatar 

experiências profissionais, mesmo que parte expressiva destas produções se originem da 

academia. Reafirmamos que o atual desafio dos assistentes sociais que reafirmam o projeto 

profissional é realizar “a viagem de volta” para analisar o que concretamente está sendo 

feito pela categoria nos espaços socioassistenciais no sentido de apreender propostas 

mediadas pelo projeto da profissão, para além de intenções e aproximações ideais e 

abstratas.   

Em seu exercício profissional o assistente social se depara com desafios cotidianos 

postos pela realidade. São desafios: a necessidade de conhecer o espaço organizacional - 

em suas contradições - como forma qualificar a pratica profissional, construindo alternativas 

profissionais que favoreçam os usuários; fortalecer a postura investigativa e analítica o que 

pode colaborar na visibilidade do exercício profissional; construir um exercício profissional 

mediado pelo projeto ético-político, quadro que exige repensar competências, construir 

habilidades e saberes de modo a dar respostas profissionais para as demandas da 

contemporaneidade. Sem enfrentar estes desafios os profissionais se tornam reféns das 

determinações institucionais. 
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Para enfrentar tais desafios, o profissional recorre a uma gama de conhecimentos 

que, por princípio, deveria qualificar e dar visibilidade àquilo que se faz. No entanto, os 

trabalhos apresentados no CBAS revelam, como o aprofundamento das investigações no 

NEEPSS têm mostrado, as dificuldades enfrentadas pelos profissionais (inclusive 

pesquisadores, docentes e alunos) de identificar e apreender os princípios ético-políticos e a 

produção de conhecimento que realmente expressa o projeto do Serviço Social, tendo em 

vista dar visibilidade a um exercício profissional mediado por este projeto.  

  A luta da categoria do Serviço Social por uma profissão que concentra, 

simultaneamente, o caráter prático- interventivo e a densidade teórica, particularmente e 

com maior intensidade na perspectiva de “intenção de ruptura”, criaram as condições 

objetivas para um resgate mais denso sobre o papel desempenhado pela pesquisa e pela 

produção do conhecimento em nível de Serviço Social. Tudo isso tem indicado claramente a 

necessidade de uma formação profissional atual, densa, sólida e fortemente atrelada aos 

desafios impostos à profissão e, neste contexto, a pesquisa  e a produção de conhecimento 

é reivindicada como um passo importante e crucial para a formação e para a prática 

profissional dos assistentes sociais.  A produção do conhecimento em nível de Serviço 

Social carece de um exercício crítico dos profissionais/pesquisadores para que estes se 

debrucem sobre determinada realidade, analisando-a como “concreto pensado”, como nos 

mostra NETTO (2009, p. 685). 

Concordamos com SILVA (2007) que é possível e necessário avançar na análise 

sobre a pesquisa e a produção do conhecimento no Serviço Social. 

Parece evidente, então, que a produção do conhecimento realizada por meio de 

pesquisas no Serviço Social torna necessário considerar a relação teoria/prática que não 

anule ou supervalorize uma em relação a outra. A realidade enfrentada diretamente pela 

prática profissional oferece elementos para que a razão teórica se debruce sobre desafios 

concretos e, segundo Silva (2007), isso significa que o exercício profissional desenvolvido 

em uma dada realidade é fundamental para a pesquisa no Serviço Social por fazerem parte 

da sua natureza como profissão. “As provocações imediatamente apresentadas à 

intervenção profissional servem, necessariamente, como ponto de partida e de chegada” 

(Silva 2007, p. 290).  Isso somente pode ser viabilizado por sujeitos históricos que se 

apropriam das possibilidades postas na própria realidade contraditória e as potencializam 

através de alternativas de práticas diante das condições objetivas disponíveis. 

Portanto, é necessário que a pesquisa no Serviço Social enfrente temas pertinentes 

para a profissão, para os usuários e para os assistentes sociais, partindo da realidade 

profissional para a pesquisa e a produção de conhecimento. Esse é um desafio crucial para 

os assistentes sociais, sobretudo para os pesquisadores responsáveis diretos pela 

delimitação de objetos de estudo, pelos vínculos institucionais, ou pela definição de grupos e 
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de linhas de pesquisa capazes de articular a graduação, a pós-graduação e os diversos 

profissionais situados dentro ou fora do espaço acadêmico3.  

A postura investigativa é um passo crucial e insubstituível para um exercício 

profissional crítico e propositivo. Sem esta competência o profissional de Serviço Social não 

exerce seu papel como sujeito histórico e, dessa forma, não consegue captar as 

possibilidades históricas de transformação inscritas na própria realidade. 

Portanto, a formação teórica e a pesquisa permanente são essenciais em qualquer 

contexto de inserção profissional, ainda que em níveis diferentes de aprofundamento. Se o 

profissional faz estudos e levantamentos necessários ao planejamento profissional, é a 

academia que pode enfrentar com mais profundidade os grandes temas de interesse da 

profissão (Vasconcelos, 2010a). 

Destacamos que, sob a perspectiva do projeto, não é fácil produzir conhecimento. 

Além dos desafios teóricos e ético-políticos, os incentivos, os recursos e as prioridades são 

cada vez mais determinados por interesses privados. Combater a mercantilização da/na 

academia - das unidades educacionais e de fomento à pesquisa - é tarefa necessária para o 

fortalecimento do projeto de formação da ABEPSS e, consequentemente do projeto ético-

político da profissão, do qual o projeto da ABEPSS é parte e expressão.  

Diante disso, é preciso reivindicar uma densa formação teórico-prática em nível de 

Serviço Social, uma formação sustentada na pesquisa de temas fincados na própria 

realidade. Certamente que as condições objetivas para que os assistentes sociais 

desempenhem este tipo de atividade no espaço acadêmico não são as mesmas quando 

consideramos as exigências enfrentadas pelos demais profissionais inseridos em outros 

espaços institucionais, como a academia. Nos espaços sócio ocupacionais, os profissionais 

encontram mais dificuldades de tempo disponível - para a pesquisa crítica e para a 

produção literária sobre a propostas e alternativas de trabalho - do que na academia, 

entretanto, reafirmamos que a pesquisa é uma das competências dos assistentes sociais e 

que a categoria precisa fortalecer a formação deste perfil de profissional.  Isso exige, 

simultaneamente, articulação entre a academia e os demais espaços em que ocorre a 

exercício profissional do assistente social (Vasconcelos, 2010 a).  

                                                 
3
 Tendo em vista enfrentar essas questões, no âmbito do NEEPSS, foi realizado um estudo das linhas de 

pesquisas desenvolvidas pelos Bolsistas de Produtividade do CNPq em Serviço Social, a partir dos seus 
Currículos Lattes. O estudo mostra que os temas de grande parte das pesquisas na área de Serviço Social estão 
voltados para questões gerais relativas ao Estado e à sociedade - política social, direitos sociais, questões de 
raça, etnia e gênero -, que são questões de interesse para os assistentes sociais e que qualificam o debate na 
área das Ciências Sociais e na área de Serviço Social, mas resultam em uma maioria de produções que não 
fazem mediações com o Serviço Social, com o exercício profissional, não dão visibilidade às possibilidades de 
práticas mediadas pelo projeto profissional nem propõem alternativas concretas para a prática profissional 
(MIRANDA, 2011).  
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A produção de conhecimento é uma estratégia fundamental para formação de 

profissionais e de fortalecimento do projeto profissional. 

.Os projetos de sociedade possuem influência sobre as profissões e sobre áreas de 

conhecimento, com suas concepções, intervenção sobre a realidade e lutas.  Segundo 

NETTO (2006), os projetos coletivos são projetos societários que, em sociedades como a 

nossa, são necessariamente projetos de classe, respondendo a interesses da classe 

trabalhadora ou da classe capitalista. No marco dos projetos coletivos se inscrevem os 

projetos profissionais que apresentarão a auto-imagem da profissão, contendo dimensões 

políticas. O projeto profissional é construído pela organização do conjunto dos agentes que 

dão efetividade à profissão. 

 A respeito do projeto Ético Político do Serviço Social, REIS (2004) afirma que este 

possui elementos constitutivos que emprestam materialidade ao projeto. O autor os analisa 

a partir de três dimensões articuladas entre si. Uma delas se refere à dimensão da produção 

de conhecimentos no interior do Serviço Social. Segundo Iamamoto (2008), a investigação é 

uma atividade fundamental para subsidiar a construção de alternativas críticas para 

enfrentar a questão social, a investigação, segundo a autora, é central na formação e na 

qualificação do exercício profissional. 

Por isso, nos propomos a analisar a produção de conhecimento no serviço social que 

estuda o exercício profissional. Podemos identificar no nosso estudo que as mediações com 

o exercício profissional presentes nos trabalhos do CBAS 2007 e 2010 não são substanciais 

com o projeto da profissão, reafirmando a hipótese deste trabalho, e não indicam caminhos 

concretos para realização das propostas contidas no texto na perspectiva do projeto ético-

político do Serviço Social. 

Por exemplo, quando se propõe um trabalho interdisciplinar ou educativo com um 

determinado grupo de população, tal proposta não é acompanhada por estratégias 

específicas de ação – tentadas ou não -, para se conseguir “realizar um trabalho educativo 

ou interdisciplinar”. Por outro lado, alguns trabalhos não citam os instrumentos a serem 

utilizados pelo assistente social e nem desenvolvem as mediações necessárias entre a 

técnica utilizada e os aspectos políticos e educativos.  

Observa-se nos trabalhos, de forma recorrente, a reprodução de um mesmo discurso 

sobre as políticas sociais governamentais e uma aceitação nem sempre explícita de suas 

noções – “risco social”, “vulnerabilidade”, a partir da uma reprodução feita sem a devida 

crítica a estes termos. Também é recorrente nos trabalhos, um discurso que, implicitamente, 

reproduz as concepções de focalização e responsabilização de sujeitos e famílias, com 

responsabilização da sociedade civil no atendimento à proteção social em detrimento do 

papel do Estado.  
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São recorrentes, ainda, posturas ecléticas de valores e princípios, onde os princípios 

balizados no projeto da profissão são citados ao mesmo tempo em que se reproduzem 

noções e discursos pautados na ideologia neoliberal. Quando os autores abordam os 

princípios do Código de Ética do assistente social, é recorrente também que estes sejam 

citados de forma fragmentada e sem alusão aos conteúdos ético-político e teóricos que 

buscam contribuir no projeto de superação da atual ordem societária.  

Os trabalhos apontam para um “dever ser” sem apontar, a partir dos caminhos 

trilhados na experiência relatada e nas proposições, os caminhos para sua realização. Não 

é ressaltado o que é atribuição específica do assistente social, de acordo com a concepção 

de profissão defendida pelo projeto e de acordo com a Lei que regulamenta a profissão, o 

que dificulta inclusive a identificação do assistente social, autor do trabalho, com o seu 

exercício cotidiano. 

A luta da categoria do Serviço Social por uma profissão que concentra, 

simultaneamente, o caráter prático- interventivo e a densidade teórica, particularmente e 

com maior intensidade na perspectiva de “intenção de ruptura”, criaram as condições 

objetivas para um resgate mais denso sobre o papel desempenhado pela pesquisa e pela 

produção do conhecimento em nível de Serviço Social. Tudo isso tem indicado claramente a 

necessidade de uma formação profissional atual, densa, sólida e fortemente atrelada aos 

desafios impostos à profissão e, neste contexto, a pesquisa e a produção de conhecimento 

é reivindicada como um passo importante e crucial para a formação e para a prática 

profissional dos assistentes sociais.  A produção do conhecimento em nível de Serviço 

Social carece de um exercício crítico dos profissionais/pesquisadores para que estes se 

debrucem sobre determinada realidade, analisando-a como “concreto pensado”, como nos 

mostra NETTO (2009, p. 685). 

A realidade enfrentada diretamente pela prática profissional oferece elementos para 

que a razão teórica se debruce sobre desafios concretos e, segundo Silva (2007), isso 

significa que o exercício profissional desenvolvido em uma dada realidade é fundamental 

para a pesquisa no Serviço Social por fazerem parte da sua natureza como profissão. . Isso 

exige, simultaneamente, articulação entre a academia e os demais espaços em que ocorre a 

exercício profissional do assistente social (Vasconcelos, 2010 a). A produção de 

conhecimento é uma estratégia fundamental para formação de profissionais e de 

fortalecimento do projeto profissional. 
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