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RESUMO 
 
 

Esta dissertação tem como fundamento de trabalho o Estado da Arte realizado 
com as produções em saúde do PPGSS/UFRN e buscou apreender os 
desafios e acúmulos da pesquisa em saúde e da pós-graduação. A técnica do 
Estado da Arte busca investigar o objeto de estudo, categorizando-o para 
melhor abordagem e compreensão, o que nos permitiu apreender com maior 
riqueza de detalhes o objeto desta pesquisa. A pós-graduação em Serviço 
Social vem se tornando ao longo dos anos um importante espaço tanto para a 
universidade quanto para a categoria profissional que o curso representa, de 
modo a auxiliar cotidianamente na formação e atuação profissional bem como 
na elaboração e (re)estruturação de políticas sociais. O programa de pós-
graduação em Serviço Social (PPGSS) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte vem se fortalecendo em quinze anos de existência (2000-2015), 
sendo frequente a inserção de alunos de outras áreas, agregando ao programa 
o caráter de integração com os demais campos do saber, contribuindo assim 
para estudos com maior rigor teórico e expressiva reflexão crítica, 
características intrínsecas ao Serviço Social, discutindo temas de relevância 
social que perpassam os mais variados campos de atuação do Assistente 
Social e demais profissões que atuam em conjunto com este, como por 
exemplo, a Saúde. O propósito foi analisar as dissertações em saúde em 
quatorze anos de existência do referido programa de pós-graduação (2000-
2014), tendo em vista que o ano de 2015 ainda está em andamento e os dados 
não seriam completos. Assim, a exposição do conteúdo baseou-se nos 
indicadores da análise da coleta de dados, como temas mais discutidos e o 
contexto econômico, político e social que os perpassa, bem como as 
perspectivas teórico-metodológicas que são mais utilizadas pelos mestrandos 
ao construir um debate teórico que aprofunda o conceito de cada perspectiva 
utilizada. Para além de problematizar sobre a saúde, tema de significativa 
relevância por interagir diretamente com todos os demais campos da vida dos 
sujeitos, e, portanto, com o conjunto das políticas sociais, buscou-se analisar o 
contexto da pós-graduação de modo geral e também como vem se 
estruturando o PPGSS/UFRN, considerando quais desafios precisam ser 
enfrentados e quais as alternativas de crescimento podem ser indicadas a 
partir deste estudo. Como resultados, destaca-se a predominância de estudos 
que trazem o materialismo histórico-dialético de Marx como pressuposto 
teórico-metodológico e ainda, que as pesquisas de cunho bibliográfico vêm 
ganhando destaque nas ciências sociais.  
 
 
Palavras – chave: Estado da arte, Saúde, Serviço Social, Dissertações, 
PPGSS. 

 
 
 
 

 
  

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
 
This dissertation is working foundation the State of the Art done with the 
productions in health PPGSS / UFRN and sought to seize the challenges and 
accumulations of health research and graduate. The State of the Art technique 
investigates the object of study, categorizing it to best approach and 
understanding, allowing us to grasp with greater detail the object of this 
research. The Social Work graduate has become over the years an important 
place both for the university and for the professional category that the course is 
in order to routinely assist in the training and professional work as well in the 
design and (re) structuring social policies. The graduate program in Social Work 
(PPGSS) of the Federal University of Rio Grande do Norte has been 
strengthened in fifteen years of existence (2000-2015), with frequent inclusion 
of students from other areas, adding to the character program integration with 
other fields of knowledge, thereby contributing to studies with larger theoretical 
rigor and expressive critical reflection, intrinsic characteristics of Social 
Services, discussing issues of social relevance that underlie the most varied 
fields of activity of the social worker and other professions working together with 
this, such as health. The purpose was to analyze the health dissertations in 
fourteen years of existence of the postgraduate program (2000-2014), given 
that the year 2015 is still in progress and data would not be complete. Thus, 
exposure of the content was based on indicators from the analysis of data 
collection, as most discussed topics and the economic, political and social 
context that permeates as well as the theoretical and methodological 
perspectives that are most used by masters to build a theoretical debate that 
deepens the concept of each perspective used. Apart from questioning on 
health, the subject of significant relevance to interact directly with all other fields 
of life of the subjects, and thus with the set of social policies, we sought to 
analyze the postgraduate context in general and Also as has been structuring 
the PPGSS / UFRN, considering what challenges need to be addressed and 
what growth alternatives can be shown from this study. As a result, there is a 
predominance of studies that bring the historical and dialectical materialism of 
Marx as a theoretical and methodological fundamentals and also that the nature 
of bibliographical research has been gaining attention in the social sciences. 
 
 
Key - words: State of the art Health, Social Services, dissertations, PPGSS.  



 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

 

Gráfico 1: Distribuição de dissertações em saúde por eixo do GTP-ABEPSS/gestões do 
PPGSS......................................................................................................................................... 

44 

Gráfico 2: Distribuição de dissertações por eixo do GTP-ABEPSS/gestões do PPGSS – 2000 
a 2014.......................................................................................................................................... 

50 

Gráfico 3: Distribuição de dissertações x corpo docente com vinculação na saúde.................. 52 

Gráfico 4: Distribuição da produção acadêmica nos anos 2001 a 2012.................................... 58 

Gráfico 5: Distribuição da produção acadêmica nos anos 2013 e 2014.................................... 60 

Gráfico 6: Temas da saúde apresentados nas dissertações de 2000 a 2014............................ 64 
Gráfico 7: Motivação x Tema...................................................................................................... 65 
Gráfico 8: Temas x períodos históricos...................................................................................... 70 

Gráfico 9: Temas x períodos históricos (reapresentação).......................................................... 81 

Gráfico 10: Relação tema e objeto.............................................................................................. 106 

Gráfico 11: Local de aparecimento do objeto de estudo............................................................ 109 

Gráfico 12: Perspectiva teórico-metodológica............................................................................ 120 

Gráfico 13: Tipos de abordagem................................................................................................. 137 

Gráfico 14: Técnicas mais utilizadas........................................................................................... 142 

Gráfico 15: Elaboração de perfil.................................................................................................. 150 

Gráfico 16: Ilustração da elaboração de perfil sem as dissertações de análise documental..... 151 

Gráfico 17: Uso de gráficos......................................................................................................... 154 

Gráfico 18: Análise de conteúdo................................................................................................. 159 

Gráfico 19: Referências em Serviço Social................................................................................. 161 

Gráfico 20: Referências sobre trabalho...................................................................................... 163 

Gráfico 21: Referências específicas........................................................................................... 164 

 
  



 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 
 

 

Quadro 1: Distribuição curricular do PPGSS – 2011.2................................................................ 55 
  



 

 

 

 

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 

ABEPSS Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 
CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
CAPS Centro de Atenção Psicossocial 
CEREST Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 
CFESS Conselho Federal de Serviço Social 
CRESS Conselho Regional de Serviço Social 
DESSO Departamento de Serviço Social 
EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
ENPESS Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social 
FHC Fernando Henrique Cardoso 
GTP Grupo de Trabalho e Pesquisa 
LGBTTT Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 
MPC Modo de Produção Capitalista 

NAPS Núcleo de Atenção Psicossocial 
PNE Plano Nacional de Educação 
PNPG Plano Nacional de Pós-Graduação 
PPGSS Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 
PUC Pontifícia Universidade Católica 
RENAST Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 
SNPG Sistema Nacional de Pós-Graduação 
SUS Sistema Único de Saúde 
TCC Trabalho de Conclusão de Curso 
UERJ Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
UERN Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 
UFJV Universidade Federal de Juiz de Fora 
UFPE Universidade Federal de Pernambuco 
UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

  

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO..................................................................................................... 13 
2 A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM SAÚDE NO CONTEXTO DA PÓS-

GRADUAÇÃO DA UFRN NO PERÍODO DE 2000 A 2014................................. 
28 

2.1 O CONTEXTO DA PÓS-GRADUAÇÃO............................................................... 29 
2.1.1 A Pós-Graduação em Serviço Social................................................................ 38 

2.1.1.1 O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN............................. 46 
2.2 ASPECTOS DA MOTIVAÇÃO NA DEFINIÇÃO DOS TEMAS............................. 64 
2.3 ANÁLISE DOS PERÍODOS HISTÓRICOS........................................................... 70 

2.3.1 Exercício Profissional do (a) Assistente Social na 
Saúde.................................................................................................................. 

80 

2.3.2 Saúde Mental e o Trabalho do (a) Assistente Social...................................... 93 
2.3.3 Saúde do Trabalhador e a Inserção do (a) Assistente Social........................ 97 

3 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: os desafios ao método.... 105 
3.1 QUANTO A RELAÇÃO TEMA E OBJETO................................................................. 105 
3.2 QUANTO AS PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS................................... 119 

4 A QUALIFICAÇÃO EM METODOLOGIAS DE PESQUISA: TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS.......................................................................... 

133 

4.1 QUANTO A COLETA DE DADOS........................................................................ 133 
4.1.1 Quanto a abordagem......................................................................................... 137 
4.2 QUANTO A EXPOSIÇÃO DOS DADOS COLETADOS....................................... 150 
4.3 QUANTO AO TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS............. 156 
4.4 QUANTO ÀS REFERÊNCIAS.............................................................................. 160 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................ 166 
6 REFERÊNCIAS.................................................................................................... 180 

 



13 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

A área da saúde sempre despertou grande interesse pessoal e profissional 

em buscar conhecimento para aprimorar o que já é acumulado e ainda para 

qualificação enquanto Assistente Social. De tal modo, com o curso de mestrado não 

seria diferente. Após algumas tentativas de desbravar novas áreas e outras 

discussões, a saúde e seus aspectos peculiares novamente retomam o curso da 

pesquisa. Além da motivação pessoal de vinculação com essa área, outro ponto 

forte na escolha do tema dissertativo foi a técnica do estado da arte, que ao estudá-

la melhor pude perceber o quão integrada, rica e apropriada esta técnica pode ser 

para pesquisas construídas em um espaço de tempo ligeiramente curto, em que não 

há necessariamente coleta de dados diretamente com sujeitos e que não requisita 

do pesquisador gastos substanciais. No entanto, requisita a apropriação teórica 

profunda e o conhecimento extremo do objeto de estudo, ainda que essa seja uma 

construção ao longo do processo. 

Estes dois últimos aspectos, de forma peculiar, se dão face ao caráter 

exploratório e minucioso que o estado da arte pretende alcançar com a investigação, 

de modo que é fundamental que o pesquisador disponibilize um tempo específico 

para que sejam analisados com rigorosidade os documentos que embasam a 

dissertação, tecendo reflexões críticas e teórico-metodológicas sobre a construção 

de cada um deles, levando-se em consideração que a técnica do estado da arte é 

algo bastante complexo e ao mesmo tempo muito prazeroso, pois é possível 

adentrar no objeto de estudo de diversos pesquisadores colocando-nos em contato 

com a amplitude de perspectivas quanto ao tema. 

Esta dissertação também se vincula a outros dois fatores motivacionais 

complementares: a significativa presença da saúde no desenvolvimento do Serviço 

Social Brasileiro e a necessidade de contribuir para a avaliação do Programa de 

Pós-Graduação em Serviço Social - PPGSS da Universidade Federal Rio Grande do 

Norte - UFRN que possui 15 anos de existência, tendo em vista a importância deste 

para a categoria profissional, para a Universidade, bem como para aqueles que 

constroem diariamente o programa, em sua maioria, Assistentes Sociais.  
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Assim, o trabalho investigativo que aqui se apresenta buscou estudar a 

produção acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN, 

no que tange especificamente às dissertações na área da saúde no período de 2000 

a 2014. Portanto, o objeto de estudo da pesquisa que se delineia são as 

dissertações em saúde produzidas no PPGSS/UFRN no período de 2000 a 2014, 

totalizando 22 produções.  

De tal modo, empreender o estado da arte no estudo das dissertações de 

Serviço Social é adentrar além do tema e do que apresenta objetivamente cada 

dissertação, é na verdade enxergar o que as produções acadêmicas trazem em 

suas entrelinhas, explorando o modo de construção e a conjuntura tanto política 

quanto acadêmica que acompanha esse processo. É possível através do estado da 

arte compreender de modo amplificado o programa de pós-graduação ao considerá-

lo sobre cada item que o compõe no tocante à saúde. Afirma-se, portanto, que o 

estado da arte é o estudo de exploração, de extração máxima do objeto de análise. 

Como já sinalizado, o programa de pós-graduação em Serviço Social da 

UFRN possui 15 anos de existência (desde o ano 2000), tendo sua gestão composta 

por docentes do programa, escolhidos em votação do colegiado, sendo, portanto, 

dois representantes docentes que compõem a gestão (coordenador e vice-

coordenador) do programa com duração de 2 anos (biênio). Assim, ao longo destes 

15 anos, o programa contou com 7 gestões sempre formadas por docentes 

Assistentes Sociais com título de doutorado, e junto a estes, o quadro docente 

composto também por Assistentes Sociais e profissionais de áreas afins ao Serviço 

Social desde que possuam Doutorado. 

No que tange às dissertações produzidas nestes 15 anos de contínua 

construção e crescimento do programa de pós-graduação em Serviço Social, temas 

diversos perpassaram as produções, alguns inclusive nem tão próximos do Serviço 

Social enquanto profissão, mas diretamente vinculados à análise social e política 

que o Serviço Social desenvolve, permitindo, por exemplo, que profissionais da área 

da odontologia e antropologia1
 mantivessem vínculo com o programa e elaborassem 

                                                 
1
 Estes dois cursos foram mencionados a fim de explicitar que profissionais de outras áreas 

participam do programa de pós-graduação em Serviço Social da UFRN por ter projetos de pesquisa 
que se alinham com as áreas de concentração do referido programa de mestrado. Desse modo, o 
mestrado em Serviço Social da UFRN encontra-se aberto e convidativo às demais profissões a fim de 
que ocorra a construção e discussão do saber de forma coletiva, uma vez que a pluralidade e 



15 

 

 

 

 

dissertações atreladas à sua área de atuação, porém com um viés do Serviço 

Social. 

Desse modo, foi realizado um levantamento inicial das dissertações do 

programa e verificou-se que de 2000 até o final de 2014, foram defendidas 139 

dissertações e, destas, 22 foram na área da saúde. As dissertações na área da 

saúde representam, portanto, 16% do total de dissertações do programa de pós-

graduação em Serviço Social, número este considerado diminuto frente à relevância 

que o campo da saúde apresenta na formação profissional, bem como por ser uma 

das 3 áreas que mais empregam Assistentes Sociais no Brasil, segundo dados do 

Conselho Federal de Serviço Social - CFESS no ano de 20052. 

A política de saúde no Brasil, considerando o Sistema Único de Saúde – SUS 

(Lei nº 8080/90) possui como marco histórico o final da década de 1980 com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e a Reforma Sanitária, instrumentos 

que foram fundamentais para a constituição de um novo e ampliado conceito de 

saúde pautado nos princípios de equidade, universalidade, integralidade e 

participação social, e que compreende a saúde como resultante de um contexto 

macro que possui determinantes sociais, políticos, econômicos e biológicos. O 

movimento da Reforma Sanitária teve contribuição relevante na construção do SUS 

por ter sido de origem popular e luta pela democratização da saúde, em período 

marcado pelo modelo médico-assistencial privatista que privatizava a cura da 

doença ao invés da promoção da saúde e prevenção de agravos. Mendes (1995, p. 

42) explica a importância da Reforma Sanitária ao conceituá-la como: 

 

Um processo modernizador e democratizante de transformação nos âmbitos 
político-jurídico, político-institucional e político-operativo, para dar conta da 
saúde dos cidadãos, entendida como um direito universal e suportada por 
um Sistema Único de Saúde, constituído sob regulação do Estado que 
objetive a eficiência, eficácia e equidade e que se construa 
permanentemente através do incremento de sua base social, da ampliação 
da consciência sanitária dos cidadãos, da implantação de um ou outro 
paradigma assistencial, do desenvolvimento de uma nova ética profissional 
e da criação de mecanismos de gestão e controle populares sobre o 
sistema. 

 

                                                                                                                                                         
singularidade de cada profissão contribui para o enriquecimento e fortalecimento da educação 
permanente. 
2
 No ano de 2005 o CFESS publicou a pesquisa “Assistentes Sociais no Brasil: elementos para o 

estudo do perfil profissional”. O estudo foi uma realização da Universidade Federal de Alagoas – 
UFAL em conjunto com os Conselhos Regionais de Serviço Social – CRESS, tendo o CFESS como 
organizador. 
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Esse novo modelo de saúde instituído pela Constituição de 1988, se 

diferencia, além dos aspectos acima destacados, pelo caráter universal de 

assistência à saúde aos cidadãos, pelo caráter descentralizado das ações, de forma 

que União, Estados e Municípios passaram a ter funções específicas e autônomas 

na promoção e prevenção à saúde, o que possibilita ações com direcionamento 

específico frente às necessidades de cada região e de cada grupo da população. 

Outro ponto importante é a concepção de saúde integrada à Seguridade Social, 

juntamente com a Assistência e Previdência Social, sendo, portanto, um direito de 

todos os cidadãos e dever do Estado. Assim, a Lei nº 8080/90 que regulamenta o 

SUS dispõe sobre as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com 

objetivos, princípios e diretrizes específicos que ajustam o funcionamento, o 

financiamento e planejamento das ações em saúde.  

Entretanto, desde os anos 1990 até os dias atuais a política de saúde vem 

sofrendo os efeitos de um período de contrarreforma do Estado, em que a política de 

ajuste neoliberal propõe que o Estado minimize ao máximo suas ações com políticas 

sociais, de forma que a saúde, assim como as demais políticas sociais públicas, 

atravessa um processo de mercantilização em que o Estado restringe cada vez mais 

os gastos com saúde redirecionando para o setor econômico, como pagamento de 

dívida pública, destinando a saúde ao setor privado, aprofundando um processo de 

privatização do serviço público e, por conseguinte, os serviços que deveriam 

alcançar toda a população passam a beneficia prioritariamente àqueles que podem 

pagar à iniciativa privada, aumentando a desigualdade inclusive no acesso à saúde. 

Sobre esse processo, Souza (2011, p. 152) destaca: 

 

A direção dessa reforma implicou em redirecionamentos no campo da 
saúde trazendo implícitas propostas de focalização atendendo às 
populações mais vulneráveis através de uma cesta de ações básicas para a 
saúde e um forte incentivo à privatização, através do estímulo aos seguros 
privados, descentralização de serviços e restrições às formas de 
financiamento. Prevalece um ataque à universalidade do direito à saúde, um 
dos pilares centrais do Sistema Único de Saúde. A ênfase é dada às 
propostas de parceria com a sociedade bem como, a forte tendência da 
refilantropização da assistência à saúde. 

 

Têm-se com isso a legitimação de um processo de rompimento com os 

princípios que orientam a criação do SUS sob um reordenamento político-econômico 

que são contrários ao projeto de Reforma Sanitária e alinham-se diretamente a um 
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projeto privatista de saúde, que desenvolve serviços públicos precários e cada vez 

mais dependentes do capital privado. 

Nesse contexto, o (a) Assistente Social, com base em seu Projeto Ético-

Político em consonância com o projeto de Reforma Sanitária, compreende a saúde 

de forma articulada e que sofre determinação das condições de vida e de trabalho, 

além da conjuntura política e dos processos biológicos-naturais, de forma que 

entende a necessidade de considerá-la enquanto problemática coletiva, para além 

do viés curativo e individual. Nesse ínterim, o Serviço Social passa a ter uma série 

de demandas que se vinculam muito mais ao contexto macro dos sujeitos usuários 

de saúde do que a uma atuação hospitalocêntrica com foco na doença. De acordo 

com Silva (2010, p. 16) “O eixo central para o trabalho do Assistente Social na saúde 

é a busca da criativa e incessante da incorporação dos conhecimentos e das novas 

requisições, articulados aos princípios do projeto de reforma sanitária e ético-político 

do Serviço Social”. 

Assim, o atual momento do sistema de saúde pública brasileira configura uma 

disputa entre o projeto da Reforma Sanitária e o modelo privatista, de modo que o 

(a) Assistente Social precisa definir suas ações na luta para concretizar práticas de 

participação social e fortalecimento do Estado em seu dever com a política pública 

de saúde, na garantia de acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. Sobre 

esse processo de disputa que interfere diretamente no cotidiano profissional do (a) 

Assistente Social, Bravo e Matos (2007, p. 206) destaca: 

 

O projeto privatista requisitou, e vem requisitando, ao assistente social, 
entre outras demandas: seleção socioeconômica dos usuários, atuação 
psicossocial através de aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários 
dos planos de saúde, assistencialismo através da ideologia do favor e 
predomínio de práticas individuais. Entretanto, o projeto da reforma sanitária 
vem apresentando, como demandas, que o assistente social trabalhe as 
seguintes questões: busca de democratização do acesso às unidades e aos 
serviços de saúde, atendimento humanizado, estratégias de interação da 
instituição de saúde com a realidade, interdisciplinaridade, ênfase nas 
abordagens grupais, acesso democrático às informações e estimulo à 
participação cidadã. 

 

Assim, é fundamental que o profissional esteja atento às intenções que o 

neoliberalismo vem apresentando através de ações de desregulamentação do 

Estado, precarização dos serviços públicos, restrição das práticas de controle social, 

culminando em um processo de fragilização do que é público e dos direitos 
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socialmente conquistados, com forte presença de organizações da sociedade civil e 

fundações de direito privado que transferem a responsabilidade do Estado para o 

setor privado, culminando no desmonte do SUS. 

 

O profissional de Serviço Social deve ter uma ação complexa, objetivando 
atingir a universalidade e a equidade do atendimento a saúde, para isso sua 
ação deve estar em rede com os demais serviços que asseguram os 
direitos sociais para que ocorra verdadeiramente a alteração de realidade e 
a consolidação do Projeto de Reforma Sanitária, para isso é preciso que o 
profissional tenha o conhecimento, siga a sua direção profissional, seu 
projeto ético-político-profissional, tenha um comprometimento e uma 
vontade, tenha assim uma ação complexa e completa. (SILVA, 2010, p. 17) 

 

Um ponto central na discussão sobre a política de saúde é o que tange ao 

trabalho, uma vez que este é elemento constitutivo da vida social dos sujeitos, de 

forma que a política de ajuste neoliberal interfere diretamente nesta questão, seja 

para os sujeitos enquanto usuários dos serviços de saúde, mas que também são 

trabalhadores, e ainda para os trabalhadores do sistema de saúde. Assim, Souza 

(2011) vai esclarecer que o processo de redefinição das funções do Estado e a 

lógica privatista na política de saúde através de um modelo gerencial de perspectiva 

neoliberal implica ao trabalho um caráter de flexibilização necessário às exigências 

do capital, o que corresponde a implantação intensa de medidas que 

desregulamentam o trabalho na perspectiva de redução dos direitos e precarização 

das relações trabalhistas. 

 

Respondendo as exigências de uma política privatista, o sistema público de 
saúde brasileiro, tradicionalmente, tem tangenciado as problemáticas que 
envolvem os trabalhadores de saúde. Em que pese o setor saúde ter a 
particularidade de utilizar de forma intensa o fator trabalho, esta 
centralidade não tem se convertido em políticas de gestão do trabalho que 
respondam as exigências de uma atuação qualificada para a prestação dos 
serviços a partir de condições e relações de trabalho dignas. (SOUZA, 
2011, p. 156) 

 

E completa: 

 

As consequências desta flexibilização recaem efetivamente sobre a força de 
trabalho através da incorporação da flexibilidade nos processos de trabalho, 
no mercado e na regulação das relações de trabalho. A flexibilização deixa 
de ser uma tendência e se incorpora às atuais formas de gestão do 
trabalho. A flexibilização passa a ser condição determinante do trabalho 
precário no atual contexto, atingindo os diferentes ramos da atividade 
econômica. (SOUZA, 2011, p. 158) 
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De acordo com Moema Amélia Souza (2010), essa desregulamentação do 

trabalho nos serviços de saúde se expressa pela descontinuidade dos programas 

assistenciais, intensificação da jornada de trabalho, adoção de múltiplos vínculos 

trabalhistas, baixas remunerações, alta rotatividade da equipe e ainda pelas 

precárias condições de trabalho. Assim, o Estado passa a responder às exigências 

do capital com a flexibilização das relações de trabalho através de uma lógica de 

lucratividade e ajuste nos gastos públicos, acrescente-se ainda a precarização do 

próprio serviço de saúde público que passa a ofertar cada vez mais ações de baixos 

custos direcionando à iniciativa privada ações de custos mais elevados e, que por 

sua vez, apresentam maior rentabilidade ao capital. 

Portanto, tem-se um processo intensivo de falta de proteção social ao 

trabalho, aos serviços de saúde, o que reflete diretamente na relação com usuários 

e trabalhadores deste setor. A mercantilização atinge o trabalho na intensificação 

deste e acarreta aos serviços de saúde pública um caráter precário e de restrição 

aos direitos trabalhistas, resultando na situação exposta de modo exemplar por 

Souza (2010, p. 343) ao afirmar: 

 

Prevalece uma direção política de gestão do trabalho no campo da saúde 
direcionada por uma racionalização dos custos com a força de trabalho, 
desvinculada de uma construção democrática de relações de trabalho no 
serviço público, que não fortalece um processo de negociação coletiva e 
tende a tornar este trabalho formal numa expressão da flexibilização do 
trabalho nos serviços públicos. As alternativas de superação da 
precarização do trabalho neste setor envolvem um complexo de 
determinações, mas é necessário enfrentar a problemática e direcionar as 
ações de forma que os trabalhadores envolvidos representem um sujeito 
central nessa discussão. 

 

Nesse sentido, essa investigação na área da saúde busca, portanto, contribuir 

diretamente para a apropriação das contradições das relações sociais, de modo a 

instrumentalizar o Projeto Ético-Político do Serviço Social, aspecto central na 

dinâmica do desenvolvimento e atuação da categoria, e ainda possibilitar produção 

do conhecimento acerca das novas demandas para o (a) Assistente Social, 

promovendo estudos sobre a realidade da política de saúde e as consequências que 

a atual conjuntura impõe no cotidiano das ações e desenvolvimento do SUS. 

No processo de construção do conhecimento, assim como na graduação, a 

pós-graduação se faz fundamental à manutenção do tripé de articulação de uma 

universidade: ensino-pesquisa-extensão. É esta articulação que possibilita a 
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consolidação da formação profissional e produção do conhecimento. Nesse sentido, 

a pós-graduação vem se afirmando cada vez mais como peça fundamental ao 

projeto de sociedade que defende uma educação gratuita, de qualidade, relevante 

socialmente e que aponte saídas à barbárie social que estamos vivenciando com o 

avanço célere do neoliberalismo. 

 Entretanto, devem-se considerar os percalços que a pós-graduação enfrenta 

para se concretizar com igualdade em todas as áreas do conhecimento, como a 

desigual destinação de recursos e (des)valorização de cursos que visam a pesquisa 

e produção teórica (visto que a finalidade é apresentar à sociedade estudos que 

problematizam as questões sociais a partir de leituras e análises críticas da 

realidade, que só poderá ser transformada pela reflexão/ação) esperam 

demasiadamente, enquanto as áreas de pesquisa das ciências exatas, que atendem 

às necessidades do capital de forma mais direta e incide diretamente sobre a 

economia e serviços ofertados pelo mercado, recebem constantes incentivos para 

desenvolvimento de suas pesquisas. 

 A realidade que vemos hoje nas universidades brasileiras e em seus 

programas de pós-graduação é de submissão à lógica produtivista que subordina a 

educação aos mandatórios do mercado, em que o tempo dedicado à pesquisa é 

reduzido face à imperiosa necessidade de produção, sem considerar porquanto a 

qualidade real desta produção. A qualificação que um programa de pós-graduação 

traz à universidade, atrelada à lógica produtivista do mercado, nos remonta a 

programas de pós-graduação que formam discentes cada vez mais jovens, 

inexperientes, sem a vivência da atuação profissional tão rica em conhecimento, e 

com sede de competição aguçada baseada no individualismo dominador do sistema 

capitalista. É importante destacar que o CFESS e a Associação Brasileira de Ensino 

e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS3 através da Política de Educação 

Permanente denotam a gravidade dessa situação para a pós-graduação ao afirmar: 

                                                 
3
 A Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social/ABESS foi criada em 1946, uma década após 

a instalação do primeiro curso de Serviço Social no Brasil. Na segunda metade da década de 1990, 
ocorre a mudança na nomenclatura e a ABESS passa a se chamar Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social/ABEPSS. Tal mudança se justifica em função da defesa dos princípios 
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da articulação entre graduação e pós-
graduação. Outro ponto forte que marca a nova fase da ABEPSS é a necessidade da explicitação da 
natureza científica da entidade, bem como a urgência da organicidade da pesquisa no seu interior, 
hoje por meio dos Grupos Temáticos de Pesquisa e da Revista Temporalis. Ressalta-se como traço 
marcante da trajetória da ABEPSS o processo democrático expresso na participação intensa dos 
sujeitos que constroem a formação profissional, com debates nas unidades de formação acadêmica, 
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Neste sentido, vale indicar que esta proposta de Política de Educação 
Permanente se contrapõe à lógica instrumental abstrata, do chamado 
Capital Humano, tão difundido pelo modelo de acumulação flexível e 
reforçado no ideário neoliberal, que reduz a noção de formação continuada 
a um conjunto de treinamentos esparsos, para atender às demandas mais 
imediatas do mercado. Sob o argumento de valorização do conhecimento, 
exige-se do/a trabalhador/a processos contínuos de reciclagens e 
aprendizados que, nesta tese, os/as torna “aptos/as” a assimilar 
rapidamente novas formas de controle e gestão dos processos de trabalho, 
cada vez mais atomizados e fluidos, característicos da chamada produção 
flexível. Esconde-se, sob a roupagem da suposta valorização do 
conhecimento, a possibilidade de ampliar o gerenciamento, o controle e os 
lucros dos processos de produção e reprodução ampliada do capital sobre o 
trabalho. (CFESS, 2012, p. 22) 

 

Assim, as universidades despejam no mercado milhares de jovens com títulos 

de mestrado e doutorado que utilizam o título como barganha de currículo, na 

medida em que, baseado em seu espírito competitivo, buscam sobressair-se dos 

demais, sem trazer consigo a peculiaridade da pós-graduação e seu real intento, 

enxergando a pós-graduação apenas como material de utilidade imediata.  

 Diante disso, se faz necessário refletir sobre os rumos que a pós-graduação 

vem trilhando, sua importância para as universidades e para a categoria profissional, 

neste caso em estudo, o Serviço Social, além de pensar quais as formas de 

estruturar a pós-graduação em Serviço Social de acordo com o Projeto Ético-Político 

da profissão e as diretrizes curriculares da ABEPSS.  

A fim de comparar rapidamente a realidade do período de criação do 

PPGSS/UFRN com demais programas do Nordeste e também de outras regiões, 

como a Sul, Sudeste e a Norte, situando assim o curso de mestrado em Serviço 

Social da UFRN em âmbito nacional, tem-se que os primeiros programas de pós-

graduação em Serviço Social foram criados na região Sudeste do Brasil, sendo a 

Pontifícia Universidade Católica – PUC de São Paulo a pioneira nos estudos pós-

graduados em Serviço Social com início em 1971 com o mestrado e em 1981 

passou a oferecer também curso de doutorado. Em 1972, a PUC do Rio de Janeiro 

também enriqueceu sua atividade acadêmica com o curso de mestrado. 

Na região Sul do país podemos destacar a Universidade Federal de Santa 

Catarina que implantou em 2001 o programa de pós-graduação em Serviço Social 

                                                                                                                                                         
nas regionais e no nível nacional. Quanto aos desafios, a ABEPSS luta constantemente para 
acompanhar a implantação das Diretrizes Curriculares, processo que envolve pensar um processo de 
formação continuada que alcance os docentes de todas as universidades e/ou faculdades que 
tenham em seu quadro o curso de graduação em Serviço Social. 
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na modalidade do curso de mestrado; Na região Norte, destaca-se a Universidade 

Federal do Pará que teve o curso de mestrado em Serviço Social reconhecido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES no ano de 

2003. Na região Nordeste, o primeiro curso de mestrado em Serviço Social foi 

instituído pela Universidade Federal da Paraíba, seguido da Universidade Federal de 

Pernambuco, em 1979. Esta última, em 1999 implantou também o curso de 

doutorado.  

No ano 2000 a UFRN integra o quadro dos estados da região Nordeste com o 

curso de mestrado. Em 2003 é a vez da Universidade Federal de Alagoas e em 

2011 a Universidade Federal de Sergipe e Universidade Estadual do Ceará 

compõem o quadro de oferta de cursos de pós-graduação em Serviço Social nesta 

região. Destaca-se que na região Nordeste, apenas Maranhão, Bahia e Piauí 

ofertam programas de pós-graduação em áreas que não são específicas do Serviço 

Social. É importante observar ainda, que estes cursos de mestrado e doutorado 

pertencem à modalidade acadêmica, de forma que não há programa de mestrado 

profissional em Serviço Social, tendo em vista o posicionamento contrário da 

categoria profissional acerca deste tipo de curso de pós-graduação4. Portanto, é 

possível afirmar que o PPGSS/UFRN é um programa jovem quando comparado 

àqueles da região Sudeste do país e até mesmo aos pioneiros da região Nordeste, 

e, portanto, ainda possui um longo caminho a percorrer, imbricado em limites e 

desafios que perpassam toda a estrutura do programa e fatores externos como a 

conjuntura política do país e as determinações da CAPES. 

Na perspectiva de contextualizar a pós-graduação em Serviço Social da 

UFRN com a realidade específica dos demais programas de universidades do 

Nordeste no que concerne à particularidade do programa ser específico em Serviço 

Social ou compor áreas afins, é possível afirmar que dos estados que compõem a 

região supracitada, apenas cinco5 (Paraíba, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rio 

                                                 
4
 De acordo com o CFESS, em nota sobre o mestrado profissional no ano de 2012, este tipo de curso 

de pós-graduação “confronta as diretrizes ético-políticas profissionais, pois estabelece uma 
capacitação meramente instrumental em detrimento dos fundamentos, aportes teórico-metodológicos 
e ético-políticos construídos historicamente, separando o fazer do pensar”. Para a categoria, o 
mestrado profissional promove o “aligeiramento e a precarização da formação de pós-graduação e 
não deixa de ser uma forma de mercantilização, já que impõe taxas a estudantes ou capta recursos 
junto ao mercado e governo, comprometendo também a autonomia para a pesquisa”. 
5
 No que tange às universidades federais temos: Paraíba (Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social da UFPB), Sergipe (Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFS), Alagoas 
(Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFAL), Pernambuco (Programa de Pós-
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Grande do Norte) possuem universidades federais com programas de pós-

graduação específicos em Serviço Social. Os outros quatro (Ceará, Maranhão, 

Bahia e Piauí) ofertam aos Assistentes Sociais programas de pós-graduação em 

áreas generalistas e/ou afins ao Serviço Social, como por exemplo, a sociologia, 

psicologia e educação. No que se referem às universidades estaduais, os estados 

que apresentam cursos de pós-graduação na área do Serviço Social são: Paraíba, 

Rio Grande do Norte e Ceará.  

 Tal apreciação é de suma relevância, uma vez que os programas em Serviço 

Social contribuem para o fortalecimento da profissão e do Projeto Ético-Político, 

valorização da formação específica na área de graduação, maior propriedade para 

discussão de temas relevantes às áreas de trabalho do Serviço Social através de um 

aprofundamento teórico-investigativo, além do reconhecimento profissional de 

capacitação específica na área de formação, com reflexos significativos na atuação 

profissional. 

 O Projeto Ético-Político do Serviço Social, enquanto projeto societário assume 

um caráter transformador, de modo a filiar-se com um projeto de sociedade, porém 

não se confundindo com este. Quanto a este aspecto não há dúvidas que o Serviço 

Social desempenha suas ações buscando transformação da ordem social em 

consonância com a dimensão política e profissional que a categoria assumiu 

enquanto direcionamento. O Serviço Social em seu projeto ético-político é bem claro 

ao expor seus compromissos na medida em que reconhece a liberdade como valor 

central, está comprometido com a autonomia, a emancipação e a plena expansão 

dos indivíduos sociais, além de vincula-se a um projeto societário que propõe a 

construção de uma nova ordem social. 

 O referido projeto teve sua consolidação na década de 1990 sendo um 

exemplo materializado da maturidade intelectual que a categoria assume nesse 

período, em recusa ao conservadorismo, assumindo compromisso central com a luta 

dos trabalhadores, posicionando-se em favor da equidade e justiça social, além de 

manter firme o compromisso com o aprimoramento intelectual dos profissionais 

                                                                                                                                                         
Graduação em Serviço Social da UFPE), Rio Grande do Norte (Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social da UFRN). Nos demais estados, os graduados em Serviço Social possuem a opção de 
cursar o programa de mestrado em áreas afins como sociologia, políticas públicas e saúde coletiva. 
Quanto às universidades estaduais apresentam-se da seguinte forma: Paraíba (Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social da UEPB), Ceará (Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 
UECE) e Rio Grande do Norte (Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UERN). 
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através da formação permanente e postura investigativa como aspecto fundamental 

ao exercício profissional. A partir de tais aspectos é possível afirmar que o Projeto 

Ético-Político do Serviço Social está ancorado em teorias crítico-reflexivas, de modo 

peculiar na teoria marxista de análise da realidade, sendo o aporte teórico e 

metodológico da prática e formação profissional. 

O Projeto Ético-Político da profissão apresenta como fundamental à atuação 

profissional a dimensão investigativa6, tendo em vista ser intrínseca à natureza 

sócio-histórica do Serviço Social, sendo possível perceber as reais condições de 

trabalho através da apreensão dos objetos de intervenção profissional.  

 Para além destes fatores, o programa de Pós-graduação em Serviço Social 

da UFRN agrega valor ao curso de graduação de Serviço Social e à própria 

Universidade Federal, tendo em vista que um programa próprio de mestrado de um 

curso específico na Universidade carrega em si uma responsabilidade que busca 

fortalecer a Universidade Federal como um todo, ratificando a educação permanente 

no meio acadêmico. 

Ao afirmar que a pós-graduação agrega valor à graduação, estamos dizendo 

que, uma vez que os docentes do programa de mestrado, em sua maioria, compõem 

também o quadro docente da graduação é possível qualificar a graduação com os 

princípios da educação permanente, reforçando a necessidade da qualificação 

teórica vinculada ao contexto dinâmico das transformações sociais, políticas, 

econômicas e do mundo do trabalho. 

Ademais, os docentes da pós-graduação contribuem também com aportes 

teórico-metodológicos que o período de formação inicial não contempla por não 

possuir essa proximidade maior com a pesquisa científica como a pós-graduação, 

vinculada a discussões mais aprofundadas e com experiências diversas de um 

mundo acadêmico mais amplo que a pós-graduação oferta, como por exemplo, o 

                                                 
6
 De acordo com a Lei 8662/1993 que regulamenta a Profissão, o (a) Assistente Social tem como 

dever tornar a pesquisa como elemento constitutivo de seu trabalho, sendo, portanto, condição 
principal para o exercício profissional competente e de qualidade. “Assim é que, no cumprimento das 
atribuições e competências socioprofissionais, há que se realizar permanentemente a pesquisa das 
condições e relações sob as quais o exercício profissional se realiza, dos objetos de intervenção, das 
condições e relações de vida, trabalho e resistência dos sujeitos sociais que recebem os serviços. 
Faz-se necessário não apenas coordenar e executar políticas sociais, projetos e programas, mas 
também avaliá-los, coordenar pesquisas, realizar vistorias, perícias e laudos, emitir parecer técnico, 
formar assistentes sociais. Aqui se reconhece e se enfatiza a natureza investigativa das 
competências profissionais. Mais do que uma postura, o caráter investigativo é constitutivo de grande 
parte das competências/atribuições profissionais.” (GUERRA, 2009, p. 04, grifos do autor) 
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incentivo à metodologia teórico-investigativa, despertando nos discentes a prática da 

dimensão investigativa vinculada à dimensão educativa da profissão. 

 No que diz respeito a esta dissertação, o processo investigativo caracterizou-

se pela adoção de uma abordagem qualitativa para a técnica do estado da arte 

considerando o objeto de estudo e sua relação com a totalidade social para além do 

que é possível observar na sua imediaticidade, e ainda por propiciar a construção de 

novas abordagens, sistematização de conhecimentos, uma reflexão crítica sobre 

conceitos, além de permitir a compreensão de novas tendências e o reconhecimento 

da subjetividade presente em cada objeto de estudo. 

Assim, foram analisadas 20 produções (o total das dissertações é de 22 

pesquisas, no entanto, duas destas não foram encontradas no acervo da UFRN nem 

tampouco na internet) a partir de uma triangulação dos dados observados em cada 

dissertação, constituindo uma apreciação que perpassa os principais eixos 

determinantes para constituição de uma pesquisa, e, portanto, de um trabalho 

dissertativo. Tais eixos de triangulação foram: os dados das pesquisas de cada 

dissertação (tema, objeto, técnicas de pesquisa, perspectiva teórico-metodológica e 

referências); análise geral do programa de pós-graduação (corpo docente, gestão do 

programa e grade curricular); e, as conjunturas políticas que permearam o contexto 

social e político das dissertações, do ano 2000 até 2014.  

Sobre a análise histórica de conjuntura ora referida, destaca-se que o período 

de existência da pós-graduação em Serviço Social foi dividido em 3 momentos 

políticos-governamentais, a saber: o governo Fernando Henrique Cardoso7 (1999-

2002), o governo Lula8 (2003-2010) e o governo Dilma Rousseff (2011-2014). 

Ressalta-se que a análise de conjuntura é de fundamental importância tendo em 

vista que interfere diretamente no desenvolvimento de um programa de pós-

graduação de uma Universidade Federal, bem como na escolha dos temas que na 

maioria das vezes decorrem da motivação em estudar problemas sociais que estão 

em evidência, de modo que o momento político de cada tempo nos faz pensar de 

                                                 
7 

Sabe-se que o período de governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso tem início no ano de 

1994 até 1998 (primeiro mandato), seguido de sua reeleição no ano de 1999 até 2002 (segundo 
mandato). Como observado, do período de governo do referido Presidente, escolheu-se para fazer 
parte da análise de conjuntura das dissertações do programa de pós-graduação em Serviço Social 
apenas o segundo mandato tendo em vista que o programa de pós-graduação tem início no ano 
2000, sendo assim, relevante apenas analisar a conjuntura político-econômica deste ano até os dias 
atuais. 
8
 Luiz Inácio da Silva, nome completo do ex-presidente da República conhecido popularmente como 

Lula. 
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modo global e crítico sobre o que acontece tanto no ambiente que é próximo, como 

no estado e no país, e ainda aqueles problemas que interferem diretamente na 

realidade do exercício profissional, quando este é o objeto de análise investigativa. 

A análise das dissertações a partir do estado da arte exigiu que fosse 

realizada leitura completa e detalhada de cada dissertação, de modo que foi 

utilizando como instrumento a esta técnica um caderno de anotações a fim de 

facilitar o processo de categorização.  

Após esse momento, buscou-se desenvolver uma análise de cada 

dissertação com foco nos três eixos acima expostos, de forma a apreciar 

individualmente cada pesquisa para um posterior momento de agrupação. Vale 

salientar que essa fase foi embasada no referencial teórico, tendo em vista que a 

análise do concreto/realidade precisa estar vinculada às proposições teóricas de 

interpretação e compreensão sobre o objeto e seus determinantes. 

O processo de categorização das dissertações foi construído a partir de 

algumas categorias que contemplam desde a justificativa, os pressupostos teóricos 

utilizados e os recursos metodológicos empregados, bem como as referências que 

compõem as pesquisas e conjuntura político-social, tais quais foram propostos nos 

eixos de triangulação, mencionado anteriormente. 

Para apreciação dos resultados foi utilizado o método da análise de conteúdo 

de Bardin, com foco na análise temática, que consiste em utilizar um conjunto de 

técnicas para explicitação e sistematização do conteúdo exposto nas mensagens, 

passíveis ou não de quantificação (BARDIN, 1979). Os resultados encontrados 

estão dispostos no decorrer do texto dissertativo e amparam-se nos referenciais 

teóricos, ratificando a relação teoria-prática imprescindível também no processo de 

pesquisa e construção do conhecimento. 

Esta dissertação contempla quatro seções para a exposição dos resultados. A 

introdução enquanto primeira seção. A segunda seção aprecia a discussão sobre a 

produção do conhecimento na área da saúde no contexto da pós-graduação, 

destacando elementos que compõem o processo dissertativo, como a motivação 

para a pesquisa; a conjuntura político, econômico e social que demarca os três 

períodos históricos propostos para análise; e a pós-graduação em nível nacional e, 

um debate mais detalhado acerca do Programa de Pós-Graduação em Serviço 



27 

 

 

 

 

Social da UFRN, lócus de elaboração do objeto em estudo, as dissertações em 

saúde. 

A terceira seção contempla a discussão sobre as perspectivas teórico-

metodológicas presentes nas dissertações em saúde, de forma a apresentar 

considerações imprescindíveis à compreensão de cada método e um debate 

ampliado acerca dos aspectos fundamentais que compõem a (as) perspectiva (as), 

apresentando ainda os entraves encontrados e as tendências que as pesquisas em 

saúde no campo do Serviço Social demarcam. O debate seguinte, circunscrito na 

quarta seção desta dissertação, proporciona ao leitor uma apreciação acerca dos 

elementos metodológicos que integraram o objeto de estudo, de forma a abordar 

pontos centrais que constituem a metodologia de uma pesquisa social, expondo 

conceitos para facilitar a apreensão das técnicas metodológicas utilizadas no 

processo investigativo, desde a escolha do objeto de estudo e como alcançar os 

objetivos propostos até o processo de análise e interpretação dos dados. Ressalta-

se que o objeto de estudo desta pesquisa está presente em cada seção, na 

perspectiva de construção dialética para apreensão do conhecimento e exposição 

dos elementos encontrados na investigação.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais em que retomamos de 

forma breve a discussão presente nas quatro seções, cujo objetivo é expor as 

conclusões do estudo e delinear as tendências que a pesquisa na pós-graduação 

em Serviço Social da UFRN vem apresentando, ressaltando os limites e desafios 

desse processo, bem como se os objetivos da nossa pesquisa foram alcançados, de 

modo a condensar a centralidade de cada seção e ressaltar os pontos mais 

importantes. É válido ressalvar que ao tratar de conclusões estamos nos atendo às 

ideias conclusivas a partir deste estudo, mas que não são fixas e imutáveis, posto 

que todo processo empírico de pesquisa e construção dialética de análise origina 

invariavelmente conclusões, que mais tarde, com o advento de novas investigações 

poderão ser refutadas ou reafirmadas. 
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2. A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM SAÚDE NO CONTEXTO DA PÓS-
GRADUAÇÃO DA UFRN NO PERÍODO DE 2000 A 2014 
 

Este capítulo debate os temas apresentados nas dissertações em saúde do 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte - UFRN no período de 2000 a 2014. Como já sinalizado na 

introdução, correlacionará a motivação9 para a escolha da pesquisa, imerso no 

contexto social, político e econômico que perpassou a época de construção dos 

trabalhos, bem como a pós-graduação no Serviço Social e contexto local. 

 As informações coletadas no processo de pesquisa serão apresentadas 

através de gráficos para facilitar a exposição e o diálogo, de modo que todo o objeto 

da pesquisa será exposto, com ênfase nas áreas de maior relevância para a 

discussão, escolhidas conforme a ordem de maior aparecimento. É importante 

reforçar que não se objetiva aqui discutir os temas em saúde abordados nas 

dissertações, a fim de não perdermos o foco da discussão, que é o estado da arte 

sobre as produções em saúde do PPGSS. De todo modo, buscou-se contextualizar 

de forma breve os temas que foram mais estudados, até para verificar se há relação 

com o contexto mais amplo tanto da política quanto da pós-graduação. 

Objetiva-se, portanto, neste capítulo, problematizar de forma interligada os 

temas que foram destaque nas produções em saúde, de modo a discutir sua 

importância e o que os caracteriza, buscando compreender também como o fator 

motivacional influencia no desenvolvimento da pesquisa, e assim, alavancar um 

debate que explore o contexto de elaboração das dissertações bem como os 

momentos de construção e estruturação da Pós-Graduação em Serviço Social da 

UFRN, com destaque para o corpo docente, estrutura curricular, projeto do 

programa e desenvolvimento deste programa junto à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

                                                 
9
 Acerca do significado de motivação para a atividade investigativa, compreendemos que a motivação 

é aquilo que move o pesquisador, o que o impulsiona a pesquisar. No entanto, é válido lembrar, 
conforme ressaltam Maturana e Varela (2007) que há um estreito vínculo entre a produção da 
pesquisa e a emoção que esta acarreta, de forma que a subjetividade do pesquisador está presente 
em todo o momento do processo de pesquisa. Uma vez que a subjetividade faz parte do cotidiano, a 
emoção e a motivação, por sua vez, se manifesta através da família, do trabalho, dos amigos, da 
religião, da educação e até mesmo de elementos produzidos pela mídia. Assim, compreendemos que 
a motivação para a pesquisa investigativa advém de fatores que perpassam o cotidiano dos sujeitos 
implicados emocionalmente. É esse fator emocional que impulsiona a vontade de pesquisar, de 
descobrir o novo e desvendar questões. 
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Assim, busca-se explicar se há conexões entre os temas imbricados na 

motivação, contexto e realidade da pós-graduação enquanto aspectos que podem 

estar interligados, e ainda como caminho didático apresentados de forma separada. 

 

2.1 O CONTEXTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Ao investigar as dissertações em saúde do Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social da UFRN, é imprescindível a realização de uma breve análise da 

história da pós-graduação no Brasil, a fim de compreendermos melhor as 

particularidades de um exclusivo programa de pós-graduação, neste caso do 

PPGSS/UFRN. 

Azevedo e Santos (2009) apontam que institucionalmente, a pós-graduação 

no Brasil originou-se na década de 1960 a partir da aprovação do parecer nº 977 

que instituía legalmente a pós-graduação e estabelecia a natureza, objetivos, 

organização e implementação desta no país. Ressalta-se que essa é a origem 

institucional, pois anterior aos anos 1960 já vigoravam no país 11 cursos de 

doutorado e 27 de mestrado, contudo, sem base legal tal qual propunha o referido 

parecer.  

Nessa época (1960/1970), o Brasil atravessava o período da ditadura militar e 

a pós-graduação se baseava no modelo norte-americano, que por sua vez buscava 

estabelecer-se politico e economicamente em nosso país, além de ser vista como 

um meio de consolidar o capitalismo através do desenvolvimentismo. Apesar do 

autoritarismo e rigidez dessa época, a pós-graduação conseguiu desenvolver-se e 

teve sua estrutura organizada em cursos de caráter lato sensu, referente à 

especializações, e stricto sensu, cursos de mestrado e doutorado.  

Hostins (2006) observa que a nova legislação exigia o nível de qualidade dos 

programas de pós-graduação deveriam ser regulados por meio de um órgão do 

Ministério da Educação, via a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES10, que por sua vez já existia antes do decreto e era responsável 

                                                 
10

 A CAPES foi criada em 11 de julho de 1951, pelo decreto nº 29.741, com o objetivo de assegurar a 
formação de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficiente para atender às demandas 
dos empreendimentos públicos e privados que visavam o desenvolvimento do país. Em 1953 é 
implantado o Programa Universitário, sendo a principal linha da CAPES junto às universidades e 
instituições de ensino superior que teve como ações principais a contratação de professores de 
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pelas bolsas de estudos dos professores e alunos da pós-graduação. Em 1974, 

sendo então um representante do Ministério da Educação, a CAPES ganha o titulo 

de fundação, e passa a ser um órgão central superior com autonomia administrativa 

e financeira vinculado diretamente ao Ministério da Educação com atuação em todos 

os estados da Federação. 

A partir de 1974 a pós-graduação passou a ser organizada através dos 

Planos Nacionais de Pós-Graduação – PNPG, que estabeleciam diretrizes para a 

pós-graduação, tendo suas ações influenciadas diretamente pela conjuntura político-

econômica em vigência no país. De tal modo, Azevedo e Santos (2009) colocam que 

o I PNPG (1975-1979) propunha que a pós-graduação formasse docentes para o 

magistério universitário com o intuito de auxiliar na expansão do ensino superior com 

qualidade, além de favorecer a formação de pesquisadores para desenvolvimento 

científico e ainda dispor ao mercado de trabalho profissionais mais qualificados. 

O II PNPG (1982-1985), desenvolvido pela CAPES, contemplou o fim do 

período militar e, por conseguinte, o momento de crise econômica que o Brasil 

enfrentava, resultando em diminuição dos recursos destinados à pós-graduação, 

que eram destinados apenas à manutenção e avaliação dos programas em vigência, 

ocasião em que a pós-graduação é impulsionada à vinculação mais estreita com o 

setor produtivo, a fim de conseguir manter-se. É válido frisar, que assim como o I 

PNPG, as disparidades regionais vinham sendo ressaltadas no que se refere à 

incentivo de estudos e pesquisas, tanto por parte do governo quanto de instituições 

apoiadoras da pós-graduação, de forma que a região de maior desenvolvimento era 

o Sudeste e Sul, colocando as demais em prejuízo. Conforme premissa da CAPES, 

o objetivo central era a formação de recursos humanos qualificado para o setor 

público e privado.  

Hostins (2006) destaca que a CAPES formou comitês para avaliar e 

classificar cada programa, e, na medida em que ocorriam os processos avaliativos 

foram sendo elaborados padrões de qualidade que analisavam as pesquisas, os 

objetos de estudos, as teorias e metodologias utilizadas, além da clara valorização 

de certos padrões de publicação dos resultados. 

O III PNPG (1986-1989) permaneceu com as mesmas diretrizes de seus 

antecessores, fortalecendo a disparidade regional, ratificando as bases da pós-

                                                                                                                                                         
outros países, estímulo ao intercâmbio, concessão de bolsas de estudos e apoio a eventos de 
natureza científica. (www.capes.gov.br/historia-e-missao) 
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graduação junto ao setor produtivo a fim de obter investimentos e elementos para 

aplicação das pesquisas, o que acarreta um caráter produtivista para as pesquisas e 

assevera no desenvolvimento da pós-graduação um caráter quantitativo de 

pesquisas e produções acadêmicas em detrimento do qualitativo.  

Nos anos 1990 é desenvolvido o IV PNPG que propõe à pós-graduação duas 

estratégias: autonomia institucional e flexibilização. Sob a conjuntura político-

econômica, esse período é marcado pela forte presença do neoliberalismo no Brasil, 

momento do governo de FHC, em que a desresponsabilização do Estado é marca 

registrada para com as políticas públicas, dentre elas a educação. Estas estratégias 

direcionavam para as universidades a responsabilidade pelos programas de pós-

graduação, que por sua vez ficaram significativamente vulneráveis à iniciativa 

privada, e precisaram por si só formar os rumos da pós-graduação a partir de então. 

Outro destaque desse plano é a relevância destinada aos mestrados 

profissionalizantes que visam ser expandidos no Sistema Nacional de Pós-

Graduação - SNPG, objetivando a especialização de profissionais para o mercado 

de trabalho público e privado formando técnicos para a política industrial do Brasil. 

Sobre esse período, Hostins (2006, p. 144) afirma que: 

 

[...] na pós-graduação o governo propõe que os repasses de recursos sejam 
atrelados ao número de alunos e à quantidade da produção docente e 
discente em pesquisa, ou seja, o aporte financeiro é determinado pelo 
desempenho institucional, preferencialmente em nível internacional, cujo 
controle e avaliação estão sob responsabilidade da CAPES. Nos 
documentos que orientam a política de pós-graduação na década de 1990 
evidenciam-se algumas importantes mudanças como a diminuição do tempo 
de certificação, a redução do número de bolsas e de seu tempo de duração, 
a redefinição do mestrado com o privilegiamento do doutorado, a vinculação 
de teses e dissertações a projetos de pesquisa institucional. 

 

Azevedo e Santos (2009) ressaltam que até o ano de 2005 não houve 

oficialmente nenhum outro Plano Nacional de Pós-Graduação em vigor no Brasil, o 

que contraditoriamente não representou uma redução ou extinção dos programas de 

pós-graduação. Ocorre que para estudiosos da área como, Barreto e Domingues 

(2012), o IV PNPG vigorou de 1990 até 2002, ao passo que a CAPES promoveu 

ações de ênfase na expansão do sistema de pós-graduação, mudanças no processo 

de avaliação dos programas, bem como na inserção internacional do Sistema 

Nacional de Pós-Graduação – SNPG. 
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Assim, em 2005 é criado o V PNPG com vigência até o ano de 2010, já 

apontando um diferencial quanto aos demais, seu período de validade é de 5 anos, 

o que aponta uma estratégia de vinculação do plano de pós-graduação com as 

demais políticas da educação, sendo possível vincular o mestrado e doutorado com 

outras áreas da educação, inclusive a graduação que demanda constante relação 

com a pós-graduação, principalmente no que se refere ao caráter da pesquisa. O V 

PNPG reafirma em suas diretrizes que o sistema de educação é a estratégia de 

desenvolvimento social, econômico e cultural do Brasil e da sociedade, ressaltando 

que a pós-graduação visa formar profissionais com qualificação para diferentes 

espaços de atuação do mercado, voltando esta contribuição para a modernização do 

país, tendo em vista ainda o objetivo expresso de aumentar o número de discentes 

nas áreas de ciência e tecnologia, bem como do setor empresarial. Sobre o V 

PNPG, Hostins (2006, p. 147) assevera: 

 

Ante essa realidade, a CAPES assume que a pós-graduação brasileira deve 
abranger duas vertentes de formação: a acadêmica – cujo propósito é o de 
formar pesquisadores, consubstanciada na oferta do doutorado – e a 
profissionalizante – que forma profissionais para o desempenho de funções 
outras que não a pesquisa acadêmica, mediante a oferta de cursos voltados 
para a aplicação de conhecimentos e métodos científicos atualizados. (grifo 
da autora) 

 

É válido destacar que no V PNPG, Hostins (2006) afirma que a CAPES 

reconhece a irregularidade de investimentos nas regiões do Brasil e diante da 

necessidade de mudanças e de enfrentamento desta diversidade coloca como 

desafio a atuação em rede a fim de diminuir os desequilíbrios regionais na oferta e 

desenvolvimento da pós-graduação visando atender a novas áreas do 

conhecimento. Entretanto, o que se verifica é que permanece a irregularidade na 

distribuição de investimentos para desenvolvimento igualitário das regiões com 

programas de pós-graduação, de forma que o financiamento maior é destinado às 

regiões Sul e Sudeste.  

É importante frisar acerca desse período, que no ano de 2007 a CAPES 

passou a atuar também na formação de professores da educação básica ampliando 

o alcance de suas ações na formação de pessoal qualificado nessa área no Brasil e 

no exterior. 
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Outro ponto de destaque do V PNPG, é que já começa a ser sinalizada a 

questão da educação a distância, o que a CAPES chama de propostas inovadoras 

capazes de ampliar a formação de recursos humanos qualificados, ofertando assim 

um maior contingente de profissionais ao mercado de trabalho. A fim de clarificar e 

corroborar estas reflexões, Hostins (2006, p. 150): 

 

No que se refere à avaliação dos Programas, no novo PNPG reafirma-se a 
ênfase na qualidade e excelência dos resultados, na especificidade das 
áreas de conhecimento e no impacto dos resultados na comunidade 
acadêmica e empresarial e na sociedade. A qualidade da pós-graduação 
deverá ser aferida pela qualidade da produção científica e tecnológica dos 
grupos de pesquisa que a compõem; também será valorizado o número de 
doutores titulados que saíram da Iniciação Científica diretamente para o 
Doutorado, além da interação da pós-graduação com o setor empresarial, 
indicativo de uma maior inserção do Programa na sociedade. 

 

Isso retrata o mercado competitivo que a pós-graduação foi desenvolvendo, 

atrelado às característica dos sistema capitalista pelo modelo neoliberal, que 

propunha uma arena de competidores na pós-graduação, seja entre discentes, 

docentes e até mesmo entre programas da mesma universidade ou fora dela. Junte-

se a isso a questão do produtivismo, que é célere em seu curso e deve-se ao fato, 

principalmente, da estratégia de qualificação da CAPES11 que coloca a ênfase na 

quantidade de produções como determinante para redução ou expansão de 

programas, sem falar nos critérios quantitativos de notas atribuídas a partir de 

critérios que muitas vezes se torna difícil mensurar, como a questões de relevância 

dos objetos de estudo, técnicas utilizadas na pesquisa e ainda, a produção em 

periódicos internacionais ou nacionais, que na maioria das vezes o mercado 

internacional tem maior peso frente a produções que publicadas nacionalmente 

possam elevar o nível das pesquisas do país. 

 

Essa dinâmica revela o impulso expansionista do capitalismo, regido por 
suas próprias leis internas de movimento, penetrando em todos os aspectos 
da vida social. A sociabilidade capitalista transforma o conhecimento num 
bem de importação e exportação atingindo hoje uma universalidade virtual, 
nas quais todos são obrigados a se submeter às exigências da competição, 
da produtividade crescente e da internacionalização como forma ativa de 
responder à globalização do conhecimento. (HOSTINS, 2006, p. 156) 

                                                 
11

 As atividades desenvolvidas pela CAPES podem ser elencadas da seguinte forma: avaliação da 
pós-graduação stricto sensu; acesso e divulgação da produção científica; investimentos na formação 
de recursos de alto nível no país e exterior; promoção da cooperação científica internacional; indução 
e fomento da formação inicial e continuada de professores para a educação básica nos formatos 
presencial e a distância. (www.capes.gov.br/historia-e-missao) 
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Por fim, temos o VI Plano Nacional da Pós-Graduação, criado em 2010 e tem 

sua execução prevista para o período de 2011-2020. Elaborado pela CAPES, este 

plano constitui-se de política de governo, fazendo parte inclusive do Plano Nacional 

de Educação – PNE, de modo que o plano abrange todo o conjunto nacional de pós-

graduação, inclusive as instituições federais de ensino superior, as instituições 

públicas estaduais e municipais, além das privadas, confessionais e comunitárias. 

(Barreto e Domingues, 2012) 

Inserido em um contexto de hegemonia neoliberal, em que a riqueza não 

depende mais exclusivamente da produção de bens físicos, industriais ou agrícolas, 

mas, sobretudo, intelectuais, em que a informação e pesquisas de cunho inovador 

ganham espaço no mercado nacional e internacional, e nesse contexto a área da 

ciência tecnológica do mercado demanda maiores investimentos e atenção por parte 

da pós-graduação, o VI PNPG pauta-se em três pilares principais: viabilidade 

econômica, que implica no crescimento com qualidade; justiça social; e, 

conservação ambiental. Sobre essa reflexão, Barreto e Domingues (2012, p. 32) 

apontam: 

 

O resultado é aquilo que os economistas costumam chamar de 
financeirização e mesmo de informacionalização. Atentos a isso e a outros 
aspectos que vão além da economia, um grupo de estudiosos cunhou e pôs 
em circulação a expressão de ‘Sociedade da informação’, rebatizada por 
outros de ‘Sociedade do conhecimento’, ao evidenciar o quanto o 
capitalismo hoje depende mais e mais da aplicação do conhecimento e do 
uso de tecnologias intensivas. (grifo do autor)  

 

 O momento atual é marcado pelo acirramento das desigualdades sociais, 

preconceito e intolerância em todos os aspectos da vida em sociedade, acrescido da 

exploração dos bens naturais em larga escala, o que já ocorre há algumas décadas, 

e que os efeitos já são reconhecidos atualmente e, caso não se promova mudanças, 

serão maiores no futuro, de modo que os avanços necessários neste contexto não 

serão possíveis sem as contribuições da ciência e tecnologia, conforme ressalta 

Barreto e Domingues (2012) em suas considerações sobre o VI PNPG. Os autores 

acreditam ainda que o momento atual do Brasil juntamente com os recursos 

humanos, materiais, financeiros e tecnológicos existentes é possível alcançar os 
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objetivos propostos, ainda que não de forma tão simples dadas as intempéries que 

circundam a economia e a política. 

 
Este é, pois, o contexto do sexto Plano, com os desafios, os legados e as 
perspectivas. A perspectiva do Brasil não poderia ser melhor: está mais rico 
hoje, poderá investir mais em ciência e tecnologia, e será a quinta potência 
econômica no próximo decênio e a quarta em 2050. Tudo isso é muito bom 
e só um insano poderia duvidar de que o potencial do país é grande, devido 
aos imensos recursos naturais, contando a nosso favor a janela 
demográfica entreaberta e a constelação auspiciosa da economia. O Plano 
reconheceu e reconhece isso, deixando uma mensagem otimista. 
(BARRETO e DOMINGUES, 2012, p. 34) 

 

Portanto, o VI PNPG (2011-2020) apresenta uma leitura das dificuldades, 

oportunidades, desafios e avanços que fazem parte do contexto atual para a 

garantia do crescimento baseado na qualidade e inovação, e traz ainda abordagens 

das áreas que se pretende evoluir para que o Sistema Nacional de Pós-Graduação 

seja um sistema dinâmico, plural no sentido de agregar diversos setores, e que 

venham a desenvolver novos programas de pós-graduação. 

Um aspecto interessante deste plano é sua vinculação ao Plano Nacional de 

Educação, tendo em vista que os demais não apresentaram essa vinculação, de 

forma que a proposta é pensar a educação de forma ampla, levando os frutos da 

pós-graduação para todos os níveis educacionais. Como em outros planos, a 

disparidade região é novamente integrada na discussão da pós-graduação, em que 

se propõe diminuir essa desigualdade e promover a interiorização de programas 

para locais ainda não explorados, equalizando assim as oportunidades de pesquisa 

e crescimento científico.  

Denota-se a presença forte também das contribuições para o mercado e 

economia, com destaque para as áreas tecnológicas, em especial a engenharia, 

ponto de destaque no plano, item este que mais uma vez privilegia pesquisas desta 

área face às ciências sociais, que apresentam resultados mais qualitativos do que 

quantitativos, e não possui interferência direta e palpável no mercado, o que 

demonstra não ser o foco dos planos nacionais de pós-graduação.  

 
Nota-se no conjunto das contribuições a preocupação de o futuro PNPG 
imprimir uma nova e importante inflexão nos rumos do sistema de pós-
graduação, introduzindo corretores de rota e favorecendo novas 
experiências. [...] Entre as urgências e as barreiras sistêmicas estão o 
ensino médio e o fundamental que exigem soluções que ultrapassam 
largamente o sistema de pós-graduação atual o qual, ainda assim, deverá 
ter algo a dizer e a fazer de forma a ajudar a colocá-los em outro patamar. 
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Somem-se a isso os déficits do sistema na área tecnológica, conhecido pela 
sua pequena permeabilidade às demandas do setor produtivo, bem como 
pela baixa capacidade de converter conhecimento em tecnologia, [...] donde 
o desafio, diante da urgência de formar mais e mais quadros (engenheiros, 
etc.) para atender à demanda crescente e diversificada de diferentes 
segmentos da economia brasileira. (CAPES, 2010, p. 5-6) 

 

Conforme é possível verificar, a tendência predominante na política de 

educação tem sido a lógica empresarial e mercantilista a fim de promover a 

privatização deste segmento. A defesa da universidade pública, gratuita e de 

qualidade direcionada à todos os sujeitos, que visa alcançar os interesses da 

coletividade e não se coloca frente a interesses pessoais ou de um segmento em 

particular, mas de toda a sociedade, não integra o projeto político que encontra-se 

em vigência no Brasil, com o sistema capitalista, especialmente o projeto neoliberal.  

Iamamoto (2014) afirma que o objetivo é compatibilizar o ensino superior com 

a financeirização da economia, de forma que as pesquisas, tecnologia, inovação e a 

produção do conhecimento, bem como de recursos humanos da pós-graduação se 

tornem meios de obter lucros excedentes para o capital, o que justifica as 

determinações de um sistema de educação voltado aos interesses do capital. É 

importante lembrar que grande parte do contingente de recursos humanos oriundo 

da pós-graduação não é absorvida no mercado de trabalho formal, o que visa 

atender ao interesse do capital, tendo em vista a formação de um excedente de 

profissionais que não encontra vaga no mercado de trabalho, servirá às investidas 

do voluntarismo e solidariedade, acarretando mais responsabilidade à sociedade 

civil acerca das condições desiguais da sociedade capitalista. 

 

A educação, pensada como uma política social pública, dispõe de um 
caráter contraditório ao atender, simultaneamente, interesses de 
acumulação do capital e do conjunto dos trabalhadores no processo de 
criação e socialização de conhecimentos. A política de educação superior 
encontra-se sujeita às forças contraditórias que nela incidem: tanto as 
forças que impulsionam a financeirização da vida social — e dela se 
beneficiam — para desenvolver as forças produtivas sociais do trabalho e 
alimentar superlucros dos monopólios no mercado mundial quanto dos 
interesses da maioria dos trabalhadores e do conjunto das classes 
subalternas na busca de seus direitos e na luta por seus interesses 
coletivos. Ambos os feixes de interesses têm no Ensino Superior um nicho 
central na formação de força de trabalho altamente qualificada, da produção 
da ciência, da tecnologia e da inovação. Ele se torna, assim, uma arena de 
disputas em torno de projetos de formação universitária, afirmando-se 
também a possibilidade de propostas de resistência às orientações 
dominantes. (grifo da autora) (IAMAMOTO, 2014, p. 625) 
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 Temos, portanto, um momento em que a pós-graduação pauta suas ações no 

atendimento das exigências do mercado, em um contexto de privatização atrelado 

ao produtivismo que ataca os docentes e discentes, a fim de constituírem-se meios 

de obrigação de produção, no caso dos discentes, muitas vezes condicionando-os à 

conclusão do curso ou recebimento do diploma. Junte-se a esse processo, a 

precarização das condições do trabalho docente que se expressa no aumento dos 

contratos por tempo determinado, no rebaixamento salarial, na intensa carga horária 

de trabalho com um volume de aulas maior, com mais alunos em sala de aula – o 

que dificulta a relação estreita entre professor e aluno para que fiquem mais claras 

as dificuldades e a melhor forma de repassar o conhecimento -, e ainda uma 

significativa redução da autonomia docente na elaboração dos programas de 

disciplinas. (IAMAMOTO, 2014) 

Ainda sobre o produtivismo, Almeida e Mendes (2014) asseveram que a 

avaliação da produção científica não pode se limitar a indicadores objetivos tal qual 

propõe a criação de um ranking da produção científica e tecnológica, tendo em vista 

que a produção das ciências sociais não produz impacto tecnológico, mas direciona-

se, sobretudo às necessidades da sociedade e ao desenvolvimento humano, 

enquanto sujeito social em coletividade.  

De tal modo, Carvalho e Silva (2005) apontam que as universidades federais, 

na falsária ideia de autonomia, sofrem as pressões da privatização, desenvolvendo 

currículos que se flexibilizam em função do mercado, em que docentes e discentes 

são centralizados em uma perspectiva tecnocrática que possui como critérios 

“relações de custo/benefício, eficácia/inoperância, produtividade/improdutividade, 

critérios desenvolvidos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, que 

deixa claro seus objetivos.” (CARVALHO E SILVA, 2005, p. 36) 

De tal modo, como avaliar a produção científica das ciências sociais, e mais 

ainda, como é possível exigir alto nível de produtividade de uma ciência que estuda 

a qualidade de vida, os determinantes sociais, o impacto do sistema capitalista no 

desenvolvimento da sociedade, tendo como parâmetro as ciências tecnológicas? É 

preciso uma reconfiguração do sistema de avaliação das produções acadêmicas em 

nível de pós-graduação, pois o sistema vigente coloca o Serviço Social, conforme 

afirmam Almeida e Mendes (2014, p. 652) “de forma subalterna e minoritária no 

mundo da produção do conhecimento científico, dominado pela inovação tecnológica 
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imposta pelo atual capital corporativo.” Nesse processo, o desafio é constituir, a 

partir de reflexão crítica, estratégias que atendam as demandas dessa área do 

conhecimento, destacando suas particularidades para a avaliação da produção 

acadêmica.  

 

 

2.1.1 A Pós-Graduação em Serviço Social 

 

Acerca da pós-graduação em Serviço Social, Guerra (2011) afirma que o 

primeiro programa de pós-graduação em Serviço Social foi criado na década de 

1970, nas universidades católicas do Rio de Janeiro e São Paulo, fortemente 

influenciado pelo caráter tecnológico dos cursos de pós-graduação já existentes.  

Posteriormente, marcado pelo processo de modernização e recusa ao 

conservadorismo do Serviço Social, os programas de pós-graduação em Serviço 

Social passam a privilegiar uma formação mais qualificada do ponto de vista de 

teorias clássicas, bem como o estudo e troca de informações com os demais cursos 

das ciências sociais, em detrimento do perfil puramente tecnológico consolidado até 

então, por levar em consideração a necessária formação crítica e consciência 

política articulada que a construção profissional deveria priorizar. 

Marco significativo do processo de construção da pós-graduação em Serviço 

Social é a década de 1980, em que os interesses da classe trabalhadora passam a 

ser o foco de atuação profissional dos (as) Assistentes Sociais e a elaboração do 

Projeto Ético-Político Profissional12, atrelado aos movimentos sociais que emergiam 

com bastante força e assim, impunham à sociedade a necessidade de capacitação 

profissional a partir de conhecimento teórico como base principal, para que a partir 

                                                 
12

 O projeto ético-político profissional surge com bastante força a partir do momento em que se 
renuncia o conservadorismo profissional, recusando fortemente a sua continuidade e propondo um 
novo modo de pensar a profissão. É na década de 1980, permeado pelo movimento contra a ditadura 
e, com o apoio dos movimentos sociais, que o Serviço Social na luta pela democracia consegue 
instaurar na profissão o pluralismo político, permitindo o debate entre os diferentes projetos 
societários defendidos no seio do Serviço Social. É na década de 1990 que o projeto profissional do 
Serviço Social finalmente toma forma concreta e apresenta como valor central o reconhecimento da 
liberdade e o compromisso pleno com a democracia, autonomia e expansão plena dos sujeitos. 
Vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, na luta contra 
a dominação e exploração de classe, gênero e etnia, na defesa dos direitos humanos e do pluralismo 
tanto na sociedade quanto na categoria profissional. Assim, o Projeto Ético-Político do Serviço Social 
tem sua dimensão política vinculada à favor da justiça e equidade social, sendo radicalmente 
democrático e defensor da socialização da participação política e da divisão da riqueza socialmente 
produzida. (Netto, 2009) 
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da reflexão crítica a ação prática do exercício profissional pudesse efetivar-se de 

forma coerente com os pressupostos da profissão. Guerra (2011, p. 135) assevera: 

 

Por meio de uma vertente crítica, o Serviço Social brasileiro consolida a sua 
maturidade intelectual, alcança o reconhecimento e a validação acadêmica 
como área de produção de conhecimento, determina seu estatuto 
profissional e o seu significado social, contribui na consolidação das 
Ciências Sociais no Brasil, adquire visibilidade no campo acadêmico e 
investe na construção de um projeto de sociedade que defende a educação 
laica, pública, gratuita, democrática, socialmente relevante e autônoma em 
face dos constrangimentos da racionalidade burguesa. 

 

Essa afirmação também encontra respaldo na seguinte reflexão de Carvalho 

e Silva (2005, p. 31): 

 

Desse modo, nessa década, a profissão enfrenta o desafio de compreender 
algumas lógicas do capitalismo contemporâneo, particularmente em relação 
às mudanças no mundo do trabalho e sobre os processos 
desestruturadores dos sistemas de proteção social e da política social em 
geral. Busca decifrar o ideário neoliberal e a sociabilidade que instala, 
reiterando e ampliando a desigualdade social e construindo formas 
filantropizadas e despolitizadas de abordagem da questão social. 

 

Sobre essa trajetória de crítica ao conservadorismo e construção de novos 

referenciais teórico-metodológicos e interventivos para a atuação do (a) Assistente 

Social, Iamamoto (2014) destaca que ainda há uma carência de crítica teórica ao 

Serviço Social clássico e seus vínculos teórico-práticos com o conservadorismo, na 

medida em que esta reflexão é necessária para fortalecer a resistência a um novo 

movimento conservador que se delineia na contemporaneidade pautado em 

fundamentos liberais, sendo necessários também maiores estudos sobre o exercício 

profissional do (a) Assistente Social no que tange às competências, atribuições 

profissionais e estratégias para implementação destas na atual conjuntura. 

Outro ponto que merece obter maiores destaques nas pesquisas, conforme 

Iamamoto (2014) é o mundo do trabalho e os espaços ocupacionais dos (as) 

Assistentes Sociais, tanto no âmbito privado e público, quanto no empresarial e 

filantrópico, para que se possa identificar as respostas profissionais que vem sendo 

dadas às demandas sociais e na relação que o Serviço Social vem estabelecendo 

com a classe trabalhadora, tendo em vista o contexto de regressão de direitos 

trabalhistas e sociais, que são matéria de trabalho do (a) Assistente Social, mas que 

também impactam diretamente na profissão, visto que este também é profissional 
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assalariado e pertencente à classe para o qual demanda seu trabalho. Nas palavras 

de Iamamoto (2014, p. 633) é possível ratificar esta reflexão ao apontar que: 

 

A ameaça de desemprego e a experiência do desemprego temporário 
afetam diretamente a sobrevivência material e social do assistente social, 
que depende da venda de sua força de trabalho para a obtenção de meios 
de vida, como qualquer trabalhador assalariado. Essa precarização das 
condições de trabalho atinge a qualidade dos serviços prestados e a relação 
com a população; projetos são abruptamente interrompidos quando termina 
o seu financiamento temporário; expectativas da população envolvida nas 
atividades são frustradas, a legitimidade obtida para realização do trabalho 
do assistente social é truncada, além de outras incidências de ordem ética. 
(grifos da autora) 

 

Assim, a pesquisa em Serviço Social busca não apenas a construção do 

conhecimento, mas um todo dialético que compreende a pesquisa enquanto atitude 

política, de investigação do desconhecido e do que também nos é conhecido, 

desvendando realidades que se apresentam no cotidiano, mas que não passam pela 

reflexão e tendem a ser naturalizadas. Pesquisar é um processo complexo que 

requer cuidado e análise criteriosa, atrelado à perspectiva de ir além da indagação, 

mas a partir do entendimento/compreensão estabelecer o compromisso de fazer da 

pesquisa algo útil, que como afirma Moraes et. al. (2010, p. 440) “[...] no caso do 

Serviço Social está afinado com a ultrapassagem do imediatismo e a sacralização 

do exercício profissional, retendo o desafio de operacionalizar seu projeto ético-

político”. 

Destaca-se que a pós-graduação enquanto educação permanente, para além 

de um processo permanente de qualificação, é também fortalecida por princípios 

éticos e políticos, buscando a formação profissional voltada para construção e/ou 

manutenção de uma sociedade mais justa que busque a emancipação humana, 

princípios estes que encontram consonância com o Projeto Ético Político do Serviço 

Social e com as diretrizes curriculares da ABEPSS. 

Nesse sentido, o Conselho Federal de Serviço Social - CFESS (2012, p. 17-

18) em publicação sobre a educação permanente, coloca:  

 

A Política de Educação Permanente proposta pelo conjunto CFESS-CRESS 
torna-se estratégica no plano da qualificação continuada dos/as 
profissionais, num contexto que exige cotidianamente do Serviço Social a 
capacidade de desvelar, processar e intervir numa realidade 
socioinstitucional complexa, permeada por profundas transformações 
societárias no mundo do trabalho, que se materializam de forma difusa e 
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imediata nas diversas expressões da Questão Social, objeto da ação 
profissional.  

  

A educação permanente busca a atualização constante do conhecimento 

atrelada à compreensão do contexto histórico, político e econômico, bem como das 

transformações sociais que influenciam o trabalho dos (as) Assistentes Sociais. É, 

portanto, face ao cotidiano de constantes mudanças que a educação permanente se 

afirma como a estratégia mais significativa para aprimorar o conhecimento e o 

exercício profissional. A direção social e política que o Serviço Social assume, a 

partir da consolidação do Projeto Ético-Político, conectam-no diretamente com as 

demandas da classe trabalhadora, sendo necessário a este profissional, projetar 

formas de resistência da classe trabalhadora ao sistema capitalista opressor, 

requisitando que o (a) Assistente Social assuma a postura de agente mobilizador e 

organizador da participação e luta popular. Em debate sobre a importância da 

Educação Permanente, o CFESS (2012, p. 29) destaca que na direção do projeto 

profissional do Serviço Social, esta: 

 

[...] se afirma como potencial instrumento de consolidação do projeto ético-
político do Serviço Social, uma vez que a formação e a produção de 
conhecimentos se apresentam como um dos elementos estruturantes de 
materialização desse Projeto Ético-Político (PEP) [...]. 

 

Dessa forma,  

 

[...] pensar a educação permanente no Serviço Social pressupõe, portanto, 
afirmar o projeto profissional, articulando uma dupla dimensão: de um lado, 
as condições macrossocietárias que estabelecem o terreno sócio-histórico 
em que se exerce a profissão, seus limites e possibilidades; e, de outro, as 
respostas de caráter ético-político e técnico-operativo dos/as agentes 
profissionais a esse contexto, apoiadas nos fundamentos históricos, teóricos 
e metodológicos do Serviço Social. Uma vez que, em uma sociedade 
imersa nos fenômenos de produção social capitalista, pautada 
prioritariamente nos moldes do desenvolvimento tecnológico e subordinado, 
a racionalidade hegemônica ganha nas dimensões individual e coletiva, os 

traços da instrumentalização do saber. CFESS (2012, p. 8) 
 

É nesse sentido, que a pós-graduação em Serviço Social no programa de 

mestrado busca ser canal desta educação permanente articulando a dimensão 

educativa com a dimensão interventiva (do cotidiano profissional), compreendendo o 

contexto sóciohistórico que integra a qualificação profissional, contribuindo dessa 

forma para a consolidação do Projeto Ético-Político do Serviço Social. 
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Sobre o trabalho dos (as) Assistentes Sociais, Iamamoto (2004, p. 40) expõe 

que: 

Atuando em organizações públicas e privadas dos quadros dominantes da 
sociedade, cujo campo é a prestação de serviços sociais, o Assistente 
Social exerce uma ação eminentemente ‘educativa’, ‘organizativa’, nas 
classes trabalhadoras. Seu objetivo é transformar a maneira de ver, de agir, 
de se comportar e de sentir dos indivíduos em sua inserção na sociedade. 
Essa ação incide, portanto, sobre o modo de viver e de pensar dos 
trabalhadores, a partir de situações vivenciadas no seu cotidiano, embora 
se realize através da prestação de serviços sociais, previstos e efetivados 
pelas entidades a que o profissional se vincula contratualmente. 

 

A pesquisa constitui-se para o Serviço Social, portanto, como uma dimensão 

que integra o exercício da profissão, mais que isso, é condição para que os 

profissionais respondam às demandas com efetividade atribuindo materialidade ao 

Projeto Ético-Político da profissão. Para tanto é preciso que a categoria se posicione 

de forma sólida na sociedade reafirmando os princípios que norteiam o Serviço 

Social, valorizando o cotidiano enquanto experiência que permite a compreensão 

dos desafios postos à profissão, de forma nesse constante movimento de análise da 

realidade é possível descontruir, reconstruir e reafirmar posições na intensa relação 

teoria-prática, que nada tem de dicotomia, mas sim de complementaridade e 

necessidade de um para o outro e vice-versa. Moraes et. al. (2010, p. 435) aborda 

de forma exemplar essa reflexão ao afirmar que: 

 

[...] um ponto fundamental é recuperar o significado da prática da pesquisa 
em nosso cotidiano. Prática que, a nosso ver, deve ser artesanalmente 
construída de forma apaixonada e vibrante, desenhando problematizações 
e encarando desafios. Prática com fome de descobertas, combinando razão 
e sensibilidade, rigor e criatividade, ciência e arte, conhecimento e ação. 
Prática que comemora os ‘achados’ do processo de investigação, mas que 
com ponderação e humildade desconfia desses ‘achados’ e quer avançar 
sempre mais, valorizando os sujeitos com os quais se relaciona. 

 

Acerca do substrato do texto acima, Filho (2009, p. 12) complementa a ideia 

ao expor que:  

 

A efetivação da ação profissional atenta a essa realidade não é restrita 
somente ao momento de atuação dos profissionais, mas, essas questões 
devem permear a formação para o exercício da carreira, e através da 
pesquisa surge a possibilidade para a superação da dicotomia entre teoria e 
prática, capaz de proporcionar recursos para a apreensão dos processos da 
vida social que permita vislumbrar possibilidades de interferência nesses 
processos. 
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Verificamos, portanto, que muitos desafios são postos ao Serviço Social no 

curso dos programas de pós-graduação, dentre eles não podemos deixar de 

vislumbrar a necessária articulação entre pós-graduação e graduação e com a 

sociedade civil, tendo como objetivo produzir saberes e construir conhecimentos que 

contribuam para o fortalecimento das lutas sociais, construção de uma sociedade 

democrática e que venha a superar esta ordem capitalista, o que impulsiona o 

Serviço Social em uma corrente contra-hegemônica sobre o capital, materializando 

dessa forma o Projeto Ético-Político que norteia a categoria e que defende, perante 

as opressões do capital, os direitos da classe trabalhadora. Carvalho e Silva (2005, 

p. 135) asseguram, em uma análise crítica sobre a pós-graduação em Serviço Social 

no Brasil que: 

 

[...] A Pós-Graduação na Área de Serviço Social se destaca na busca de 
renovação e de aprofundamento das dimensões organizativa, interventiva e 
acadêmica da profissão; contribuindo para a formação de pesquisadores e 
docentes capazes de fazer avançar a formação profissional em Serviço 
Social; contribuindo igualmente na construção e consolidação das Ciências 
Sociais no Brasil; privilegiando o diálogo da profissão com outros campos e 
saberes profissionais e favorecendo, dessa forma, maior visibilidade do 
Serviço Social no âmbito acadêmico e das respostas às demandas 
socialmente apresentadas por segmentos organizados da sociedade 
brasileira. 

 

Diante de tais premissas, é possível assegurar que além de alavancar o 

Serviço Social é necessário perceber e concretizar o mundo da pós-graduação, bem 

como os estudos e pesquisas em Serviço Social sob o ponto de vista crítico-reflexivo 

e em sintonia com os preceitos defendidos pela categoria profissional, tendo em 

vista que os programas de pós-graduação influenciam diretamente os cursos de 

graduação em Serviço Social, que, aos poucos, vão transformando-se de formação 

tecnocrata à serviço exclusivo dos interesses do capital para a formação de 

qualidade de profissionais, e que vise ultrapassar as barreiras conservadoras, 

atuando de acordo com o Projeto Ético-Político da profissão em prol da classe 

trabalhadora, não sendo meros executores, mas profissionais que reflitam acerca da 

realidade, exercendo a profissão não apenas como um profissional tarefeiro, mas 

respondendo às demandas a partir de uma ação reflexiva, que é a verdadeira forma 

e objeto de trabalho do Serviço Social. Carvalho e Silva (2005, p. 41) respaldo o 

exposto ao afirmar: 
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Nesse sentido, o Serviço Social enfrenta o desafio de redefinir suas 
estratégias e procedimentos, seja do ponto de vista do exercício 
profissional, situando-se frente às novas demandas e requisições de seu 
mercado de trabalho, seja do ponto de vista da formação dos assistentes 
sociais em nível de Graduação e Pós-Graduação, âmbito que vai se 
defrontar com o novo perfil da Política Educacional no país, adequada aos 
novos requerimentos das transformações econômico-sociais da sociedade 
brasileira atual. 

 

Conforme dito previamente, também se faz necessário observar como a 

conjuntura político, social e econômica vem influenciando o contexto da pós-

graduação, especialmente no que se refere aos determinantes sobre sua 

continuidade, sobre as regras direcionadas pela CAPES, e ainda sobre a própria 

gestão do programa de pós-graduação em Serviço Social da UFRN. Para ilustrar 

esta análise, apresenta-se abaixo um gráfico que aborda as dissertações em saúde, 

objeto deste estudo, divididas por eixos do GTP da ABEPSS13 e pelas gestões do 

referido programa, a fim de analisarmos dentro do contexto histórico exposto acima 

(governos de FHC, Lula e Dilma) como se deu o desenvolvimento das pesquisas 

nas gestões. 

 

Gráfico 1: Distribuição de dissertações em saúde por eixo do GTP-ABEPSS/gestões do PPGSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 
 

 

                                                 
13 Os Grupos de Trabalho e Pesquisa – GTP’s da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social – ABEPSS os grupos temáticos apresentam-se como um espaço próprio e autônomo 
de discussão necessário à reflexão teórica enquanto meio de produção e circulação do 
conhecimento. Os GTP’s são formados por pesquisadores, grupos, núcleos, redes do Serviço Social 
e de áreas afins que tem por objetivo problematizar temas relevantes socialmente. Portanto, tomar 
como base os GTP’s para construir os quatro eixos de análise foi de fundamental relevância a fim de 
manter o vínculo com as discussões em pauta na categoria do Serviço Social, a nível nacional. 
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De início é possível observar que as dissertações foram analisadas por 

biênio, tal qual é definida a gestão do PPGSS, de modo que será possível relacionar 

o contexto social, político e econômico com o momento que a pós-graduação estava 

vivenciando, de modo a investigar a relação com o momento vivido no país e na 

pós-graduação. 

Constata-se que nos anos de 2003 a 2006 e 2013 a 2014 temas que se 

referem a Particularidades na saúde por segmento e/ou temática tiveram grande 

expressão nas dissertações em contrapartida aos demais biênios em que outros 

temas não foram tão amplamente abordados. Aqui, é possível relacionar este eixo 

com os temas Saúde Mental e Saúde do Trabalhador, que como visto no gráfico 

anterior foram bastante desenvolvidos no programa de pós-graduação. 

O trabalho do (a) Assistente Social é um tema que esteve presente de forma 

significativa, aparecendo no início e ao final do mandato do presidente Lula, e com 

grande destaque para os últimos quatro anos no mandato da presidente Dilma 

Rousseff, revelando assim que a inserção do (a) Assistente Social na saúde foi 

pauta de discussão forte neste momento, refletindo-se nos estudos da pós-

graduação, conforme abordado no gráfico anterior. É interessante perceber que esta 

temática encontra relação com o processo de inserção do Serviço Social nos 

programas de Residência Integrada Multiprofissional14, com a ampliação e melhoria 

da atenção básica15 que abriu um leque de vagas de trabalho aos Assistentes 

Sociais, e conta-se ainda com o significativo aumento de concursos públicos para a 

categoria de Assistentes Sociais. 

Conforme é possível visualizar, os temas que se referem a Lutas Sociais, 

Direitos e Controle Democrático, bem como Fundo Público, Crises e Tendências 

                                                 

14
 A Residência Integrada Multiprofissional, criada pela Lei nº 11.129 de 2005 é orientada pelos 

princípios e diretrizes do SUS, a partir das necessidades e realidades locais e regionais, sendo 
desenvolvidas em hospitais da rede pública de saúde, inclusive os hospitais universitários.) As 
profissões da área da saúde (resolução CNS nº 287/1998) que participam da Residência Integrada 
Multiprofissional são: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e 
Terapia Ocupacional. (Fonte: www.portalmec.gov.br) 
15

 A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB é desenvolvida com base na descentralização e 
deve ser o contato preferencial dos usuários, sendo a principal porta de entrada e o centro de 
comunicação com toda a rede de saúde, de modo que suas ações são orientadas pelos princípios da 
universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade da ação, humanização 
e participação social. Os principais programas que integram a atenção básica de saúde são: ESF – 
Estratégia Saúde da Família; NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família; CAPS – Centro de 
Atenção Psicossocial. (Fonte: www.dab.saude.gov.br/portaldab/pnab.php) 
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Contemporâneas no capitalismo, que fazem referências aos temas expostos no 

gráfico anterior como Redes de Saúde e Políticas de Saúde, são pouco debatidos 

pelos discentes de pós-graduação em Serviço Social. Neste ponto, é importante 

tentar compreender o motivo da procura por este tema ser tão pequena, talvez em 

razão da conjuntura político-econômica ou ainda do insuficiente debate em espaços 

como a graduação acerca destes temas no contexto da saúde. 

Ainda é necessário considerar a dificuldade que parte considerável dos 

alunos de graduação possui em compreender assuntos vinculados à economia e 

gastos públicos, o que pode perpetuar na pós-graduação. Outro ponto que chama 

atenção para este escasso debate é o momento político vivenciado de desmonte de 

direitos e participação cidadão cada vez menor, tal qual pode ser percebido pelo 

esvaziamento dos conselhos de direitos, dos sindicatos e dos demais espaços de 

construção coletiva e controle social. 

É importante vincular toda esta análise ao momento em que a pós-graduação 

em Serviço Social da UFRN vem trilhando seu rumo, como está o desenvolvimento 

do programa mediante os aspectos principais que o sustentam e que influenciam de 

forma direta a produção acadêmica, como o projeto do curso, áreas de 

concentração, as linhas de pesquisa que são desenvolvidas, o corpo docente que o 

compõe, a grade curricular vigente, os grupos de pesquisa e sua produção de 

publicação. 

 

 

2.1.1.1 O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN 

 

 Os programas de Pós-Graduação podem ser stricto sensu ou lato sensu, de 

forma que os programas stricto sensu ofertam cursos de mestrado, doutorado e 

profissionalizante. Os cursos de mestrado e profissionalizantes, em geral, possuem 

duração de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogados por 6 (seis) meses, conforma 

orientação da CAPES; e os cursos de doutorado 4 (quatro) anos de permanência. 

No caso do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN, estamos nos 

referindo apenas ao curso de mestrado, tendo em vista que o programa não possui 

curso de doutorado nem profissionalizante. No que tange a este último, é válido 

informar que o CFESS e a ABEPSS têm rejeitado a implementação desta 
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modalidade tendo em vista o caráter tecnicista e sua estrutura curricular carente de 

fundamentação teórica consistente. 

Assim, conforme informações obtidas na Plataforma Sucupira16, o Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte iniciou as atividades do curso de mestrado acadêmico (stricto 

sensu) em 08 de agosto de 200017, tendo sido recomendando pela CAPES em 

setembro do mesmo ano de acordo com o parecer Nº Ref. CAA/CTC/192, obtendo 

conceito 3.  

 É válido lembrar que anterior à aprovação do PPGSS pela CAPES, o 

Departamento de Serviço Social (DESSO) ofereceu por oito vezes um curso de pós-

graduação na modalidade de especialização (lato sensu) e teve um público de 158 

profissionais vinculados à área das políticas públicas e Serviço Social. Esse período 

foi de grande relevância para o desenvolvimento de pesquisas, participação dos 

docentes de graduação e reconhecimento do DESSO, abrindo portas para o 

programa de mestrado acadêmico. 

 Tendo em vista a experiência acima relatada e o grande interesse de 

profissionais e docentes por um programa de mestrado em Serviço Social da UFRN, 

o planejamento trienal do DESSO contemplou e desenvolveu uma proposta de 

mestrado acadêmico que a princípio contou com o apoio de docentes de outros 

departamentos da UFRN de áreas afins ao Serviço Social, bem como docentes da 

Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal do Ceará. Estes 

docentes permaneceram ativamente no PPGSS até o ano de 2005, quando todo o 

quadro de docentes permanentes passou a ser composto por profissionais do 

departamento de Serviço Social da UFRN, com a participação de docentes externos 

como colaboradores.  

 Os dados históricos sobre o PPGSS/UFRN, presentes na Plataforma 

Sucupira, informam ainda que no período de 2007 a 2009 o referido programa ganha 

visibilidade no Rio Grande do Norte e no Nordeste, tendo como reflexo o aumento 

no número de candidatos ao processo seletivo. Nesse momento, entre outras 

                                                 
16

 Espaço virtual vinculado à CAPES que apresenta informações e avaliações dos programas de pós-
graduação do Brasil, sendo a base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG. 
17

 Para aprofundamento sobre o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN, consultar 
a dissertação “A Política de Assistência Estudantil no Contexto de Expansão do Ensino Superior: as 
particularidades do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN” da discente Maria 
Lúcia da Silva (referência SILVA, 2012). 
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indicações, o parecer trienal da CAPES indicava a importância do aumento da 

produção acadêmica a fim de contribuir para melhoria do conceito do programa.  

 Em 2010, ao completar 10 anos de existência, o PPGSS aprovou no 

colegiado uma proposta de reestruturação do programa que, entre outros resultados, 

determinou que houvesse apenas uma única área de concentração a ser trabalhada, 

que seria Sociabilidade, Serviço Social e Política Social, com as seguintes linhas de 

pesquisa: Estado, Sociabilidade, Políticas Sociais e Direitos; Ética, Gênero, Cultura 

e Diversidade; Serviço Social, Trabalho e Questão Social. O colegiado ao propor 

essa estruturação tinha como objetivo superar lacunas e adequar o programa à 

realidade dos pesquisadores e qualidade da produção intelectual e técnica dos 

docentes. O foco desta proposta estava em assegurar organicidade com as 

pesquisas e maior articulação interdisciplinar. Vinculado a proposta de maior 

produção intelectual, quadro docente permanente organicamente vinculado ao 

Serviço Social, reestruturação de área de concentração e outras medidas junto aos 

docentes e estrutura curricular do programa, na última avaliação trienal (2010 – 

2012) o curso de mestrado acadêmico do PPGSS/UFRN obteve conceito 4 na 

avaliação CAPES. 

 Assim, ao longo do seu desenvolvimento, o PPGSS vem traçando um 

caminho que visa alcançar maior qualificação por parte dos discentes, 

aprimoramento do programa e reestruturação de aspectos fundamentais ao 

programa a fim de construir um mestrado acadêmico que atenda às exigências de 

investigação da conjuntura atual, bem como às regras determinadas pela CAPES 

para assegurar sua continuidade e evolução, ressaltando ainda o interesse no 

desenvolvimento do curso de Doutorado em Serviço Social na UFRN, qualificando 

ainda mais a Universidade, o curso de Serviço Social e a categoria profissional. 

 Conforme apresenta a Plataforma Sucupira (2015) o Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social da UFRN, no curso de mestrado acadêmico possui 

como objetivo geral: 

 

Qualificar assistentes sociais e profissionais de áreas afins para o 
desenvolvimento de atividades acadêmicas e, em particular, de pesquisa 
que os levem a produção de conhecimento sobre as expressões da questão 
social, as respostas do Estado por meio das políticas sociais e sobre o 
exercício profissional no contexto sócio-histórico do capitalismo 
contemporâneo, considerando as particularidades da Região Nordeste, o 
movimento contraditório da realidade social e o compromisso ético-político 
com os direitos sociais e a defesa da universalidade das políticas sociais. 
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Ao tratar do PPGSS de forma mais profunda, é importante destacar que as 

áreas de concentração, e em consequência as linhas de pesquisa de um programa 

de pós-graduação, são o eixo fundamental que define, ainda que de modo grosseiro, 

sua produção acadêmica, uma vez que as dissertações acompanham esta direção, 

daí a necessidade de linhas de pesquisa bem definidas, pois mesmo sendo uma 

profissão de caráter generalista e que precisa alcançar discussões sobre temas 

diversos, o Serviço Social antes de tudo precisa ser especialista no conhecimento 

sobre a própria profissão e o que a cerca. Nesse sentido, um programa de pós-

graduação precisa definir bem seus eixos de trabalho para que não caia na 

armadilha de discutir tudo e tornar-se esvaziado em si mesmo.  

Assim, as linhas de pesquisa do PPGSS encontram-se bem direcionadas e de 

acordo com as produções nestes 15 anos de existência, está atendendo bem a 

demanda de temas necessários à formação permanente dos profissionais, ainda que 

algumas discussões precisem ter seu espectro de debate ampliado, face a atual 

conjuntura de contrarreforma do Estado18 e regressão de direitos humanos. Estas 

informações podem ser constatadas no gráfico abaixo que aponta toda produção de 

dissertações de 2000 a 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18

 A contrarreforma do Estado pode ser compreendida como sendo um conjunto de medidas que 
alteram os direitos sociais, especialmente àqueles vinculados diretamente ao mundo do trabalho. Há 
uma regressão e redução dos direitos sociais face às exigências da ordem financeira, donde do 
Estado deve ser agente de manutenção das desigualdades sociais para que haja o desenvolvimento 
do sistema capitalista, através da garantia de mínimos sociais que não visam alterar a situação em 
sua estrutura, mas apenas amenizar os efeitos da acumulação capitalista através da exploração do 
trabalhador. Para enfrentar, aos poucos, essa ofensiva aos direitos da classe trabalhadora, é preciso 
que a sociedade civil seja atuante no controle social do Estado, a fim de construir juntamente com 
categorias profissionais como o Serviço Social, projetos políticos de alteração dessa ordem a fim de 
construir igualdade e justiça social, para que um dia possa ser superada. (BEHRING, 2003) 
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Gráfico 2: Distribuição de dissertações por eixo do GTP-ABEPSS/gestões do PPGSS – 2000 a 2014 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

Este gráfico, com informações estruturadas com base nos eixos já abordados 

dos GTP’s da ABEPSS, aponta que o tema Política Social e Serviço Social é o que 

está presente na maior parte das dissertações do programa. Em sequência os temas 

que tratam de questões de exploração de gênero, raça/cor e sexualidades, bem 

como fundamentos e formação do Serviço Social estão em segundo lugar na 

escolha de temas de pesquisa pelos discentes.  

Observa-se que temas como Movimentos Sociais, Trabalho e Questão 

Agrária, Urbana e Ambiental têm sido pouco pesquisados, e que precisam de maior 

aproveitamento por parte dos alunos da pós-graduação. Uma possibilidade que 

possa estar agindo como entrave a esta realidade é a inexistência de uma linha de 

pesquisa voltada diretamente para estes temas, o que pode vir a aumentar a procura 

por construir dissertações nessas áreas. 

Neste mesmo contexto de importância das linhas de pesquisa, os grupos de 

trabalho e pesquisa são fundamentais para o desenvolvimento de estudos em um 

programa de pós-graduação, sendo muitas vezes os responsáveis pela maior parte 

da produção acadêmica em artigos e participação em fóruns e momentos de debate 

do que vem sendo pesquisado.  

No PPGSS, os grupos de pesquisa concentram-se em: Trabalho, Ética e 

Direitos; Seguridade Social e Serviço Social; Questão Social, Política Social e 
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Serviço Social; Trabalho, Questão Urbano-rural-ambiental, Movimentos Sociais e 

Serviço Social (PLATAFORMA SUCUPIRA, 2015). Tais grupos possuem 

importância significativa na construção da dissertação, tendo em vista que os grupos 

de pesquisa se constituem enquanto espaço privilegiado de debate da realidade, 

dos dados que compõem o real e possibilitam o desenvolvimento do método. A 

participação nos grupos de pesquisa contribui para além de referências 

bibliográficas e debates, com a experiência compartilhada por aqueles que já 

estiveram na área estudada, trazendo especificidades que constituem materialidade 

à discussão, além disso, é canal para o estudo interventivo junto ao objeto de estudo 

no desenvolvimento de técnicas que extraiam o máximo da realidade, seja para 

coleta de dados com pessoas ou ainda para pesquisas bibliográficas. 

É válido ressaltar que diante do cotidiano profissional em que o (a) Assistente 

Social está inserido, estes grupos de pesquisa contemplam as áreas de atuação e 

oferecem suporte aos mais diversos temas que podem ser estudados no PPGSS. 

No que se refere à materialização das ações das linhas de pesquisa, para 

além das dissertações e produções intelectuais, é importante ressaltar que o PPGSS 

conta com 34 projetos, entre pesquisa e extensão, distribuídos da seguinte forma: 12 

projetos na linha Estado, Sociedade, Política Social e Direitos; 12 projetos na linha 

Ética, Gênero, Cultura e Diversidade; e, por fim, 10 projetos na linha: Serviço Social, 

Trabalho e Questão Social. (PLATAFORMA SUCUPIRA, 2015). 

De acordo com o Projeto do programa de Pós-Graduação em Serviço Social – 

curso de mestrado acadêmico, elaborado em 2008 e com vigência até o presente 

momento, o corpo docente do PPGSS, após sofrer algumas intercorrências 

referentes à licença para Doutorado e Pós-Doutorado, conta atualmente com 13 

(treze) professores, destes, 10 (dez) compõem o quadro de docentes permanentes e 

3 (três) o quadro de colaboradores. Vale salientar que com exceção dos docentes 

colaboradores, os demais são oriundos da própria UFRN, fortalecendo a 

Universidade do referido programa de pós-graduação, bem como a graduação. 

Sobre a área de pesquisa dos docentes, o gráfico abaixo apresenta uma 

relação entre a quantidade de docentes que possuem como área específica de 

vinculação a saúde, distribuídos por quadriênio. A área de vinculação foi analisada 
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em conformidade com as informações do Projeto do programa de mestrado19 de 

2000 e de 2008 e possibilitará discutir sobre a influência destes dados nas 

dissertações em saúde objeto de análise deste estudo. Vale salientar que o gráfico 

aponta os dados tanto das dissertações quanto do corpo docente de 2000 a 2008. 

 

Gráfico 3: Distribuição de dissertações x corpo docente com vinculação na saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

Ao observar o gráfico, é possível perceber de imediato que a quantidade de 

dissertações é bem maior que a quantidade de docentes com vinculação em saúde 

para orientar estas pesquisas. De fato, o PPGSS possui um déficit de professores 

que possuam conhecimento aprofundado na área da saúde, o que pode acarretar 

sérias implicações na produção das dissertações pelos discentes. Identifica-se, 

portanto, que nos 4 primeiros anos do PPGSS o curso de mestrado contou com a 

participação de docentes com vinculação específica na área da saúde, no período 

de 2004 a 2011, o programa contou com apenas 1 docente para um total de 13 

dissertações, e, no período de 2012 a 2014 o PPGSS teve 3 docentes com 

especialização na área da saúde, fazendo com que docentes que trabalham de 

modo peculiar outras temáticas fossem chamados a orientar pesquisas da área da 

saúde, o que por sua vez pode ser muito positivo face às contribuições advindas de 

outra área temática do Serviço Social, mas que também podem desencadear outros 

pontos que serão abordados na sequência. 

                                                 
19

 Ressalta-se que o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN ao longo dos 15 anos 
de existência elaborou e definiu suas ações com base em 2 planos pedagógicos: o primeiro de 2000 
a 2007 e o segundo de 2008 a 2014. 
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Por ser o Serviço Social uma profissão de cunho generalista20, os (as) 

Assistentes Sociais estão aptos a discutirem todos os temas que perpassam o 

cotidiano do exercício profissional e da cena contemporânea de debates sociais, 

políticos, econômicos e culturais da sociedade. Por este motivo, temos que na 

graduação e pós-graduação os docentes são chamados a orientar pesquisas que 

muitas vezes não compreendem sua área de estudos, o que em nível de graduação 

não é considerado um grande problema face às diversas disciplinas ofertadas, 

muitas vezes pelos mesmos professores que irão orientar as monografias e que tais 

debates não constituem sua área específica.  

No entanto, ao aplicar esta mesma questão à pós-graduação pode haver um 

problema ou dificuldade, uma vez que o curso de mestrado ou doutorado, e até 

mesmo as especializações lato sensu, são processos de aprofundamento 

profissional em determinada área do saber e do cotidiano de trabalho do (a) 

Assistente Social. Nos cursos stricto sensu é esperado que o discente possa 

aprimorar seu conhecimento sobre o conjunto de determinações sociais e políticas, 

a conjuntura social que envolve o exercício profissional, bem como aperfeiçoar seu 

entendimento sobre as teorias clássicas e técnicas de pesquisa para assim, estar 

aptos à construção da dissertação. É exatamente por ser um momento de 

aprofundamento, de investigação com mais profundidade teórica e metodológica da 

realidade, que é essencial que um trabalho sobre saúde, ou qualquer outra área 

como a assistência social, tenha como orientador um docente com vinculação direta 

a este campo profissional, que promova ao discente e à pesquisa um enraizamento 

na temática estudada. 

Torna-se importante lembrar que o fato de ser orientado por um docente que 

não tem vinculação direta com a saúde não implica em um trabalho com qualidade 

inferior àqueles que possuem um especialista no assunto, entretanto, há que se 

reconhecer que uma pesquisa quando guiada por alguém que conhece bem os 

desafios, limites e possibilidades da temática, possui elementos que favorecem a 

investigação e que podem ser encontrados de forma facilitada e com riqueza de 

                                                 
20

 O Serviço Social é visto enquanto profissão generalista por ter a manifestação de seu trabalho 
inscrita na produção e reprodução da vida social, isto se verifica na medida em que “[...] o Serviço 
Social tem na questão social a base de sua fundamentação como especialização do trabalho. 
Questão social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura. [...] Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais variadas 
expressões cotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, na família, na área 
habitacional, na saúde, na assistência social pública etc”. (IAMAMOTO, 2010, p. 27-28) 
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detalhes e experiência, face aos trabalhos com grupos de pesquisa, projetos de 

pesquisa e extensão, além da própria vivência por parte do docente que imprime 

sobre a pesquisa um olhar mais apurado, que talvez outros docentes sem o 

benefício da vinculação direta com a temática não possuam.  

Além disso, é válido ressaltar que toda produção de dissertação têm seus 

desdobramentos, como seguimento ao curso de doutorado, publicação de artigos 

e/ou livros, desenvolvimento de projetos de pesquisa, grupo de trabalho, entre 

outros elementos que auxiliam a formação continuada por parte de docentes e 

discentes, de forma que o aproveitamento para àqueles que têm vinculação à 

temática são mais expressivos do que para aqueles que orientam pesquisas com 

base em sua formação generalista, em que muitas vezes esse aproveitamento fica 

restrito a novos conhecimentos adquiridos, sem possibilidade real de 

desdobramento em outras ações de pesquisa e aperfeiçoamento. 

De tal modo, segue a reflexão de que ofertar docentes com vinculação na 

área específica da saúde pode vir a ser um aspecto que influencie o aumento da 

produção acadêmica de dissertações, principalmente se levarmos em consideração 

o percentual de 20% dissertações em saúde frente ao total de dissertações do 

programa, fato que talvez tenha sido influenciado pela formação do corpo docente, 

que, conforme o gráfico acima exposto no período de 2000 – 2014, o PPGSS contou 

com apenas de 1 a 2 docentes especializados na saúde, tendo o ano de 2014 como 

atípico, face a entrada de 3 docentes nesse campo específico de conhecimento, que 

é a saúde. 

É importante destacar que este fator não é determinante por si só, visto que o 

fator motivacional e o contexto histórico do período dissertativo também podem 

contribuir para o aumento ou diminuição do número de pesquisas em saúde, sendo 

válido considerar a influências destes aspectos para tentar compreender por quais 

caminhos a produção acadêmica se constrói, quais seus determinantes e o que 

pode ser feito pelo PPGSS para que as áreas pouco pesquisadas se tornem mais 

investigadas, bem como para melhorar e ampliar o aporte teórico e prático para as 

áreas de pesquisa já concretizadas. 

Assim, acredita-se que é urgente que o PPGSS/UFRN analise com maior 

criticidade a abertura de processos seletivos que venham a contemplar cada vez 

mais a busca por profissionais que além de discutir a conjuntura que perpassa a 
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profissão também contemple as diferentes áreas de trabalho do Serviço Social, de 

modo a qualificar ainda mais as pesquisas e ir de encontro à esta lógica produtivista 

desenfreada, reafirmada pelas exigências da CAPES, que objetiva apenas produção 

quantitativa sem refletir sobre a real qualidade e importância de cada modalidade de 

produção acadêmica (conforme será verificado mais adiante), e do próprio programa 

de pós-graduação, que ao incorporar poucos especialistas pode vir a enfrentar 

maiores desafios tanto para docentes quanto para discentes. 

Nesse processo de desenvolvimento da pós-graduação em Serviço Social da 

UFRN, obtém grande relevância ponderar acerca da estrutura curricular e da 

produção acadêmica, de forma que os dados a seguir apresentados foram coletados 

junto à coordenação do PPGSS e à Plataforma Sucupira e referem-se aos anos de 

2000 a 2014.  

Dentre outros determinantes já apontados anteriormente, acredita-se que a 

escolha do tema dissertativo sofre influência marcante da grade curricular do 

programa de pós-graduação, tendo em vista que é uma estrutura reduzida em 

função do tempo e do que se propõe a pós-graduação, que é o aperfeiçoamento 

intelectual e profissional. Assim, o quadro abaixo apresenta a grade curricular do 

PPGSS, aprovada em 2011.2 e vigente até os dias atuais. Ressalta-se que nem 

todas as disciplinas são ofertadas a cada semestre21, mas compõem a estrutura 

curricular do programa. 

 
  Quadro 1: Distribuição curricular do PPGSS – 2011.2 
 

Disciplinas Obrigatórias Disciplinas Eletivas 

Estado, Políticas Sociais e Direitos Sociabilidade e Serviço Social: abordagens 
contemporâneas 

Questões teórico-metodológicas da pesquisa 
social 

Ética, Direitos Humanos, Cultura e Diversidade 

Fundamentos teórico-metodológicos do Serviço 
Social 

Trabalho e Proteção Social: tendências e perspectivas 

Seminário de dissertação  Relações de gênero e Serviço Social 

Seminário de orientação de dissertação I Justiça, Violência e Cidadania 

Seminário de orientação de dissertação II Estudos Urbanos, Rurais, Relações de Poder e 
Movimentos Sociais 

                                                 
21

 A oferta de algumas disciplinas eletivas se dão de acordo com a temática mais apresentada nos 
projetos de dissertação. Assim, se a maioria dos projetos de pesquisa se debruçam sobre a 
Assistência Social, uma disciplina eletiva, como por exemplo, Tópicos Especiais em Serviço Social, 
debaterá assuntos mais voltados à esta área de trabalho do (a) Assistente Social. Outro fato 
importante é que disciplinas como Sociabilidade, Serviço Social: abordagens contemporâneas, e 
Relações de Gênero e Serviço Social não são ofertadas todos os semestres, pois dependem da 
disponibilidade do docente e da temática mais apresentada nos projetos. 
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Exame de qualificação Tópicos especiais em Serviço Social 

Defesa Tópicos especiais em Políticas Sociais 

Exame de Proficiência Teoria social 

 Estágio docência 

TOTAL: 9 TOTAL: 10 
Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

Como pode ser observada inicialmente, a quantidade de disciplinas 

obrigatórias é bem inferior às disciplinas de caráter eletivo (o termo disciplina se 

refere nesta análise àquelas em sala de aula, com formação de turma para debate e 

demais critérios, sendo consideradas, portanto, apenas as 4 primeiras do quadro), o 

que se justifica em função do tempo disponível para construção do projeto de 

qualificação e da dissertação, de modo a não sobrecarregar o discente com muitas 

disciplinas, apenas aquelas essenciais ao processo de discussão de qualquer tema 

dissertativo inerente ao Serviço Social.  

Ainda analisando o conjunto de disciplinas obrigatórias, aquelas que fazem 

menção direta à dissertação e ainda a intitulada “Questões teórico-metodológicas da 

pesquisa social”, buscam discutir através de reflexões e indicações teórico-

metodológicas o processo de elaboração da dissertação, passando pela construção 

do projeto de pesquisa, em que são debatidas as matrizes do pensamento social, o 

traço epistemológico da investigação, as distintas abordagens do trabalho de campo 

e ainda a apresentação do projeto para a qualificação, momento enriquecedor de 

debate com os demais discentes em que as contribuições são expostas a fim de 

aprimorar o projeto em discussão. 

Vinculado a estas e a esse processo de amadurecimento do projeto para a 

qualificação, a disciplina “Estado, Política Social e Direitos” se justifica como 

obrigatória por contribuir imensamente com discussões sobre a relação 

Estado/Sociedade, as determinações sócio-históricas da política social, abordagem 

teórica sobre os direitos, reforma do Estado e Política Social no Brasil e na América 

Latina. 

 Esse aporte teórico é de fundamental importância para a reflexão constante 

que o discente precisa realizar com os fundamentos da profissão, de modo a 

compreender os princípios norteadores do Código de Ética, bem como o Projeto 

Ético-Político Profissional e sua total vinculação com todo e qualquer objeto de 

pesquisa que esteja se debruçando. Isso se faz necessário a fim de que não se 
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perca a compreensão de que a pesquisa está vinculada diretamente ao exercício 

profissional em sua teoria e prática. 

Quanto às disciplinas eletivas, o intuito é disponibilizar aos discentes 

discussões mais específicas que ofertem indicações bibliográficas, produções 

acadêmicas, grupos de pesquisa e conhecimento intelectual que se aproximem à 

sua dissertação. Assim, disciplinas como “Ética, Direitos Humanos, Cultura e 

Diversidade” tem por objetivo refletir sobre a discriminação e violação dos direitos 

humanos na sociedade burguesa capitalista, pensando a igualdade e diversidade na 

perspectiva da emancipação.  

A disciplina “Estados urbanos, rurais, relações de poder e movimentos 

sociais” objetiva discutir a questão agrária, o capitalismo e a questão urbana no 

Brasil, bem como as relações de poder e os sujeitos sociais envolvidos. “Tópicos 

especiais em políticas sociais” pretende analisar as políticas sociais considerando as 

temáticas mais relevantes no debate nacional, internacional e regional, vinculando à 

discussão as pesquisas dos docentes e discentes. Para finalizar o rol de 

exemplificações das disciplinas eletivas, “Tópicos especiais em Serviço Social” visa 

discutir os temas emergentes no Serviço Social no debate da contemporaneidade. 

Demandas, desafios, limites e possibilidades, bem como as competências teórico-

metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas são os pontos que norteiam a 

discussão. 

Mediante a análise da grade curricular do programa de pós-graduação em 

Serviço Social da UFRN, considera-se relevante e necessária discussões que 

permitam ao mestrando aproximar-se mais profundamente de seu objeto de estudo. 

É certo que isso é possível através de estudos, entretanto, o aporte teórico do 

docente na sala de aula é bem mais aproveitado, principalmente por possibilitar uma 

discussão coletiva, com reflexões por parte dos demais discentes. Junte-se a isso o 

fato de que o docente traz consigo além de maior contribuição teórica, as 

experiências profissionais de sua trajetória, destacando ainda como a comunidade e 

os demais profissionais compreendem determinado tema, sem falar nas 

contribuições de bases de pesquisas discutem a temática. 

Concomitante e até mesmo resultado das discussões em sala de aula por 

ocasião das disciplinas, são as produções acadêmicas dos discentes e docentes. 

Mais que uma exigência dos programas de pós-graduação vinculados a CAPES, a 
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publicação é um momento de socialização de experiências nos grupos de pesquisa, 

nos projetos da pós-graduação, e da própria dissertação ou projeto de pesquisa no 

caso dos discentes. Socializar o que vem sendo debatido no curso de mestrado, 

além de agregar valor e reconhecimento ao programa, permite uma aproximação 

entre alunos de diferentes cursos de pós-graduação, contribuindo com a 

interdisciplinaridade, e troca de saberes e experiências, na construção do 

conhecimento coletivo e de amplo acesso. 

Nesse sentido, se faz importante ao discutir sobre a estruturação do PPGSS, 

mencionar como se encontra a produção acadêmica nestes 14 anos (2000 – 2014) 

de formação de mestres. Sobre isso temos que a produção intelectual destes 14 

anos será apresentada em dois gráficos, de forma que o primeiro gráfico, abaixo, 

refere-se aos anos de 2001 a 2012 e encontra-se subdividido em grupos de 3 anos 

para facilitar a análise e exposição das informações. Ressalta-se que não há 

informações sobre o ano 2000 tendo em vista que este foi o ano de criação do 

programa, mais precisamente no mês de agosto. 

De tal modo, são apresentadas quatro categorias de produção intelectual do 

PPGSS de acordo com os critérios de avaliação da CAPES, quais sejam: Artigo em 

jornal ou revista, artigo em periódico, livros e/ou capítulos de livros, e, trabalhos em 

anais.  

 
Gráfico 4: Distribuição da produção acadêmica nos anos 2001 a 2012 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

Artigo em revista Artigo em periódico Livros Trabalhos em anais

2001-2003 7 23 10 157

2004-2006 2 16 9 102

2007-2009 5 18 14 144

2010-2012 3 12 42 141
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 Conforme pode ser observado, de 2001 a 2003 a publicação de trabalhos em 

anais e de artigos em períodos foi a maior de todo o período destes 12 anos 

apresentados no gráfico 4, além do destaque para a publicação de artigo em revista 

e também na categoria livros, índices que indicam um começo muito positivo para o 

PPGSS que em 2003 concluía sua primeira turma do curso de mestrado em Serviço 

Social na UFRN. É válido destacar que no ano de 2002 ocorria o VIII ENPESS22 na 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJV, que teve a aprovação de 427 

trabalhos, e que pode ter contribuído para o número positivo de publicação via 

trabalhos em anais do PPGSS/UFRN. 

No período seguinte, de 2004 a 2006 verifica-se uma queda significativa nas 

produções acadêmicas, especialmente no que tange à publicação de artigo em 

revista e trabalhos em anais, este último sendo um fato que causa estranhamento 

tendo em vista a realização de duas edições do ENPESS (IX ENPESS em 2004, na 

Universidade do Rio Grande do Sul/PUC-RS com aprovação 545 produções 

acadêmicas; X ENPESS em 2006, na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

com aprovação de 470 trabalhos). Destaca-se que estes três encontros VIII, IX e X 

ENPESS tiveram como centralidade o debate sobre “O Serviço Social a Questão 

Social”, “Os desafios da pesquisa e a produção de conhecimento no Serviço Social” 

e “Crise Contemporânea, Emancipação Política e Emancipação Humana: questões 

e desafios do Serviço Social no Brasil”, respectivamente. 

 Nos anos de 2007 a 2009 nota-se uma melhora significativa em todos os itens 

de publicação com aumento expressivo na quantidade de livros e trabalhos em anais 

publicados, em comparação com o período anterior. Obtém relevância em 2008 a 

realização do XI ENPESS em São Luís do Maranhão e teve como tema central o 

debate sobre “Trabalho, Políticas Sociais e Projeto ético-político profissional do 

Serviço Social: resistência e desafios” com recomendação de 632 trabalhos para 

apresentação. 

 No último período do gráfico, 2010 a 2012, é possível identificar uma queda 

no número de artigos publicados em revista bem como na publicação de artigo em 

periódico, ao contrário da publicação de livros, que alcança um número expressivo 

                                                 
22

 Sobre o Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS destaca-se que é 
considerado um dos mais importantes eventos científicos do Serviço Social, sendo um espaço 
privilegiado para socialização de resultados de pesquisas. Ocorre a cada 2 anos e vem conquistando 
espaço no debate científico do Serviço Social desde o final dos anos 80, principalmente na área de 
pós-graduação que detém quantidade expressiva de pesquisas apresentadas neste evento. 
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de 42 publicações, sendo o maior índice desta categoria em 12 anos de existência 

do PPGSS/UFRN. Já a publicação de trabalhos em anais permanece com mínima 

alteração, sendo este momento marcado pela realização XII ENPESS na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ que buscou discutir o tema “Crise 

do Capital e Produção do Conhecimento na realidade brasileira: pesquisa para quê, 

para quem e como?” e que teve (2010) o maior número de trabalhos recomendados: 

1.293 exposições23. 

 Nota-se, portanto, que até 2012 a produção acadêmica do PPGSS/UFRN foi 

expressiva principalmente no que tange à produção de trabalhos em anais e 

publicação de livros, cenário que irá sofrer forte mudança nos dois anos seguintes 

como explicita o gráfico seguinte.  

Os dados apresentados no gráfico 5 referem-se aos anos de 2013 e 2014, 

disponibilizados na Plataforma Sucupira, exibidos em um gráfico exclusivo a fim de 

destacar o surgimento da referida plataforma de informações sobre a pós-

graduação, bem como as recentes diretrizes que a CAPES vem colocando para os 

programas de pós-graduação quanto à pontuação na avaliação trienal sobre os itens 

principais que compõem a produção acadêmica24. 

 

Gráfico 5: Distribuição da produção acadêmica nos anos 2013 e 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados na Plataforma Sucupira (2015) 

 

                                                 
23

 As informações sobre o ENPESS ora apresentadas foram obtidas em SILVA; COUTINHO (2011). 
24

 Enquanto produções acadêmicas ou intelectuais foram consideradas apenas as produções teóricas 
divididas em publicações de: Artigo em jornal ou revista; Artigo em periódico; Livros e/ou Capítulos de 
livros; e, Trabalhos em anais. No conceito de avaliação da CAPES ainda constam como produção 
acadêmica as orientações, as apresentações técnicas e outros, que se refere à organização de 
eventos na área do Serviço Social e apresentação de palestras. 
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É possível observar que nos dois últimos anos a produção acadêmica do 

PPGSS/UFRN foi imensamente inferior aos períodos anteriores (conforme gráfico 4), 

principalmente quanto aos trabalhos publicados em anais de congressos e artigos 

periódicos. É interessante notar que em comparação com os últimos três anos 

(2010-2012) a publicação de livros vinculados ao PPGSS também vem decaindo, de 

forma que, com exceção da publicação em artigo periódico, todos os demais itens 

de publicação (trabalhos em anais, artigos em revistas e livros) são inferiores ao 

triênio anterior, fato este que provoca preocupação com os rumos que a pós-

graduação em Serviço Social vem tomando. 

O que se torna evidente com os números apresentados ao comparar os 

gráficos 4 e 5 é que a pós-graduação encontra-se imersa em uma lógica mercantil e 

produtivista proposta pela CAPES, onde a pesquisa enquanto produção do 

conhecimento adquiri um caráter quantitativo que visa resultados ao invés de 

processos, operando em uma razão mercadológica que reforça a competição e a 

obtenção de resultados a curto prazo e úteis ao mercado, como a qualificação e 

especialização de profissionais aptos a cumprir as exigências do mercado. Tal 

processo visa ainda aumentar a arrecadação de financiamento de pesquisas junto à 

iniciativa privada, que motivada por inovação tecnológica e alcance rápido de 

resultados, bem como disponibilidade de recursos humanos cada vez mais 

especializados financia pesquisas e contribui para o aumento do sistema de pós-

graduação que se rende e refirma as investidas do setor privado na política pública 

de educação. 

Parte considerável desse processo se materializa nos critérios de avaliação 

da CAPES acerca da produção acadêmica dos programas de pós-graduação, na 

medida em que atribui maior valor aos artigos publicados em periódicos e em 

revistas, em detrimento à publicação de livros trabalhos publicados em anais. A 

justificativa para isso é que os artigos publicados em periódicos e revistas atingem 

um amplo espectro de pesquisadores, inclusive com amplitude em outras áreas do 

conhecimento, como psicologia, ciências sociais, políticas públicas, direito e saúde 

coletiva. Ao contrário desses, em certa medida os livros e os trabalhos publicados 

em anais se destinam a uma categoria profissional em particular, tendo em vista 

cada área do conhecimento busca livros de sua própria área para estudos e que os 
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Encontros e Congressos são pensados e concentram suas ações e debates para 

uma categoria em especial, sendo difícil contemplar outros profissionais. 

Tomando como referência o Projeto Ético-Político do Serviço Social e os 

direcionamentos da ABEPSS sobre pesquisa em Serviço Social, é possível afirmar 

que essa orientação da CAPES vai de encontro às orientações de fortalecimento da 

pesquisa, do debate coletivo, da troca de experiência em apresentar dados e 

conclusões acerca de processos sociais objeto de investigação dos estudantes e 

profissionais do Serviço Social, fomentando a coletivização de informações de forma 

ampla, como é possível observar nos Encontros da categoria. Acerca do 

compromisso profissional com a pesquisa e investigação, e ainda utilizando a 

pesquisa como estratégia de resistência, Iamamoto (2011, p. 452) expõe que: 

 

A investigação, quando compromissada em libertar a verdade de seu 
confinamento ideológico, é certamente um espaço de resistência e de luta. 
Trata-se de uma atividade fundamental para subsidiar a construção de 
alternativas críticas ao enfrentamento da questão social que fujam à 
mistificação neoliberal; para subsidiar a formulação de políticas sociais 
alternativas aos dogmas oficiais, a atuação dos movimentos das classes 
sociais subalternas, assim como a consolidação de propostas profissionais 
que fortaleçam a ruptura com o conservadorismo e afirmem o compromisso 
com o trabalho, os direitos e a democracia. (grifo da autora) 

 

Imbricado neste processo, é imprescindível destacar como a pós-graduação 

em Serviço Social da UFRN vem enfrentando esse conflito de interesses sobre os 

rumos da pesquisa, na medida em que é vital obter um conceito de avaliação cada 

vez melhor para que não ocorra o cancelamento do programa, no entanto, é preciso 

também refletir acerca destas determinações e as implicações para o que compõe e 

constitui o programa de pós-graduação, que são as pesquisas. 

Assim, temos enfrentado atualmente, de forma mais incisiva, um 

direcionamento ao produtivismo acadêmico que imprime mudanças na condução 

das pesquisas e na vivência dos discentes e docentes no processo de investigação 

da realidade. O PPGSS/UFRN decidiu como estratégia para responder às 

exigências da CAPES quanto à maior volume de publicações em periódicos e 

revistas, que os discentes só obterão o certificado de conclusão do curso de 

mestrado mediante a apresentação de uma carta de aceite de publicação de artigo. 

É fundamental refletir sobre a implicação disto para a categoria profissional, 

para o programa e, principalmente, para os discentes, na medida em que devemos 
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considerar que o tempo de duração do mestrado (2 anos) é exíguo para o 

aprofundamento teórico e investigativo exigido para a produção de uma dissertação, 

especialmente por sabermos que durante esse período podem existir fatores que 

dificultam a execução das ações, como Comitê de Ética e Pesquisa, disponibilidade 

dos entrevistados, questões pessoais e questões objetivas do programa; além disso, 

temos ainda que obter uma carta de aceite não é tão fácil, pois não é permitido 

enviar o mesmo artigo para um número grande de periódicos e/ou revistas, há 

prazos para envio dos artigos conforme o tema da chamada para publicação de 

artigos, o que implica ao mestrando ter sempre a postos um artigo para enviar 

quando aparecer a oportunidade em uma revista e/ou periódico. 

Diante destas condições, é provável que número significativo de discentes 

defenda suas dissertações sem haver conseguido uma carta de aceite, o que os 

deixará vinculados ao programa de pós-graduação até que alcancem êxito nesta 

tarefa nada fácil. Assim, o programa vai ficando com um número maior de discentes 

do que deveria, implicando número menor de conclusão do mestrado, o que por sua 

vez não representa um aspecto positivo junto à Universidade e à CAPES. No 

entanto, mais grave do que essa circunstância é o rebatimento desta ação junto à 

categoria profissional, na medida em que o Serviço Social compreende a produção 

do conhecimento e o incentivo da pesquisa como estratégia de resistência e luta, 

instrumentos de transformação e não enquanto contemplação e utilitarista ao 

produtivismo acadêmico.  

Assim, compreende-se que as exigências da CAPES são determinantes para 

a continuidade e avanço do programa de pós-graduação em Serviço Social, 

entretanto, não podem servir de meios para que o Serviço Social se torne 

subserviente a esta lógica capitalista que entende o conhecimento como utilitarista e 

com fins para o lucro, negando, portanto, a produção do conhecimento como 

instrumento de proposição, transformação e direito. É preciso encontrar formas de 

resistência que não venham a ferir os princípios da categoria profissional nem 

tampouco subjugar os discentes a esta lógica produtivista e capitalista que é tão 

discutida, combatida e racionalizada pelas próprias pesquisas. Iamamoto (2010) 

reforça o exposto ao asseverar que a centralidade da investigação no que se refere 

à formação e ao exercício profissional consiste na formação de novas gerações de 

pesquisadores e qualificação do exercício profissional, posto que:  
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[...] A pesquisa possibilita uma fecunda integração entre o ensino de 
graduação e pós-graduação e contribui para imprimir padrões de excelência 
acadêmica à instituição universitária no exercício de suas funções 
precípuas, que não podem ser reduzidas à transmissão de conhecimento e 
à formação como mão-de-obra especializada para o mercado de trabalho. 
(IAMAMOTO, 2011, p. 453) 

 

De tal modo, o Serviço Social não pode contribuir para a ampliação e 

massificação desse contexto marcado pelo produtivismo e mercantilização da 

formação em pós-graduação, que atende aos interesses do mercado na formação 

especializada, porém, sem compromisso teórico com a profissão e com o objeto de 

trabalho. 

 

 

2.2 ASPECTOS DA MOTIVAÇÃO NA DEFINIÇÃO DOS TEMAS 

 

Os temas apresentados nas dissertações em saúde no período compreendido 

de 2000 a 2014, totalizando um número de 2225 (vinte e duas) dissertações, foram:  

 

Gráfico 6 – Temas da saúde apresentados nas dissertações de 2000 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

                                                 
25

 No período de 2000 a 2014 foram defendidas 22 dissertações que discutiam o tema saúde. No 

entanto, nesta análise de dados foram consideradas apenas 20,uma vez que 2 dissertações não 
foram encontradas para análise. A busca pelas dissertações deu-se na Biblioteca Setorial do Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas, no qual o programa de mestrado em Serviço Social faz parte, na 
Biblioteca Central Zila Mamede, que compreende todo o acervo bibliográfico e digital da UFRN, bem 
como na coordenação do PPGSS e ainda junto aos docentes e discentes das dissertações. 
Infelizmente, todos os recursos de buscas por estas 2 dissertações foram esgotados, de modo que 
não foi possível analisá-las por não ter tido acesso às mesmas. 

QUANTIDADE DE DISSERTAÇÕES

0

1

2

3

4

5

6

7
SAÚDE MENTAL

SAÚDE DO TRABALHADOR

POLÍTICA DE SAÚDE

REDES DE SAÚDE

EXERCÍCIO PROFISSIONAL
DO ASSISTENTE SOCIAL

OUTROS TEMAS



65 

 

 

 

 

 

Observa-se uma variedade significativa de temas discutidos, principalmente 

se pensarmos que dentro de cada um destes há inúmeros subtemas que podem ser 

explorados sobre a temática da saúde.  

Os temas em destaque, que aparecem com maior frequência são os que 

tratam do Exercício Profissional do Assistente Social (6 dissertações), Saúde Mental 

e Saúde do Trabalhador (4 dissertações, cada tema), seguidos de Redes de Saúde 

e Outros Temas (3 dissertações, cada tema) e, com um menor número aparece o 

tema Políticas de Saúde (2 dissertações). É importante ressaltar que o tema Redes 

de Saúde refere-se à discussão sobre institucionalização da saúde, como por 

exemplo, os Programas de Saúde da Família. Da mesma forma, o tema Outros 

Temas foi assim denominado por contemplar produções que discutem temas 

variados como racismo institucional e hemofilia. 

Diante destes dados, é interessante refletir sobre o que tem impulsionado 

produções voltadas nestes temas que aparecem em destaque, sendo necessário 

investigar a motivação para a pesquisa, que na maioria dos casos está expressa na 

dissertação, e ainda quais as influências que a conjuntura incita sobre a pesquisa. 

Para tratar inicialmente a questão da motivação, tem-se o gráfico 7, abaixo, que 

classifica a motivação em três aspectos, sendo: desde a graduação (estudo da 

temática); exercício profissional; não identificado. 

 

 

Gráfico 7 – Motivação x Tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 
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Observa-se que a maioria das pesquisas em saúde (45%), número que 

corresponde a nove dissertações, possui motivação advinda da graduação, 

majoritariamente em razão do estágio, momento em que o aluno se insere em uma 

área de atuação através do estágio curricular26, onde, também em geral, o mesmo 

tema da experiência do exercício profissional é abordado no trabalho de conclusão 

de curso (TCC). Esse momento de vivência profissional, em que o graduando busca 

sistematizar o que estudou ao longo da graduação é fundamental e muitas vezes 

determinante para a escolha da área de atuação enquanto Assistente Social, bem 

como enquanto aprofundamento teórico. 

Por outro lado, ao buscar-se a relação desta motivação com a pós-graduação, 

apresentam-se duas linhas de investigação para explicar a realização da 

continuidade do tema da graduação na pós-graduação: 1- é um caminho mais 

simples pesquisar algo que já é conhecido em função da experiência anterior, e 

claro, de estudos teóricos anteriores; 2- o tema é realmente algo que provoca 

inquietação e que necessita de respostas aos questionamentos que o momento do 

estágio não conseguiu responder.  

Estas duas perspectivas acima mencionadas, levam à reflexão da importância 

do método do materialismo histórico dialético de Marx, posto que parte pensar o real 

(realidade). De acordo com Marx, o pensamento é abstrato, mas tem como ponto de 

partida o concreto, que é real, extraído da própria sociedade em que se manifestam 

as várias expressões da questão social27. Em outras palavras, significa dizer que 

toda e qualquer pesquisa parte de uma abstração sobre o concreto, não sendo 

                                                 
26

 O estágio curricular, compõe a grade de disciplinas do curso de Serviço Social e tem como 
referência a Lei 8.662/1993, que regulamenta a profissão; o Código de Ética Profissional de 1993; a 
resolução CFESS/CRESS nº 533/2008, que regulamenta a supervisão direta de estágio em Serviço 
Social; e, ainda, a Política Nacional de Estágio instituída pela ABEPSS em 2010. O estágio curricular 
é o momento de aproximação do discente com a realidade de atuação profissional, sendo um espaço 
que capacita o estudante a uma postura crítico e reflexiva face a realidade da prática que requer 
intervenções sociais concretas. Esse momento possibilita ao discente realizar de forma concreta a 
articulação entre teoria e prática, a fim de desmistificar a ideia de que “na teoria a prática é outra”, 
pois é na realidade do exercício profissional que as reflexões teóricas precisam vincular-se à 
execução, garantindo uma atuação política e reflexiva, não apenas com caráter executora. 
27

 De acordo com Iamamoto e Carvalho (2006, p. 77), a Questão Social constitui-se das expressões 
do processo de formação e desenvolvimento da classe operária, marcado pelo seu ingresso no 
cenário político da sociedade, o que determina por parte do empresariado o obrigatório 
reconhecimento daquela. Iamamoto (2011, p. 164) complementa o conceito exposto ao afirmar que, 
com o avanço neoliberal, a Questão Social desprende-se de seu caráter coletivo – exploração da 
classe trabalhadora – e reduz-se a uma dificuldade do próprio indivíduo, em um processo concreto de 
culpabilização do sujeito. Assim, em concordância com Guerra et. al. (2005, p. 249), a Questão Social 
que se apresenta na atualidade é nada mais que uma expressão da mesma contradição que faz parte 
do sistema capitalista, que na contemporaneidade apresenta-se de diferentes formas de acordo com 
o modelo econômico que regula a sociedade. 
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possível numa perspectiva marxista o pensamento abstrato sobre algo também 

abstrato, que não se verifica na realidade concreta.  

Iamamoto (2014, p. 622) clarifica essa ideia ao expressar que: 

 

Estabelece-se, pois, como quesito fundamental a indissociável articulação 
entre conhecimento e história, entre teoria e realidade (prática social), em 
que o método — não se reduzindo a pautas de procedimentos para o 
conhecer e/ou o agir — expressa-se na lógica que organiza o processo 
mesmo do conhecimento. Requer que os fenômenos e processos sociais 
sejam retraduzidos na esfera do pensamento, que procura aprendê-los nas 
suas múltiplas relações e determinações, isto é, em seus processos de 
constituição e de transformação pleno de contradições e mediações (em 
sua totalidade). (grifos da autora) 

 

Desse modo, o processo de investigação e análise sobre determinado tema 

projeta-se em um movimento que vai do concreto (visto que é da realidade com seus 

problemas e determinantes que surgem as ideias de pesquisa) para o abstrato (o 

processo de investigação teórica que busca compreender o objeto real estudado), e, 

retorna para o concreto, na medida em que ao final da pesquisa encontramos um 

caminho a seguir, qualificam-se os apontamentos de tendências e/ou respostas a 

uma possibilidade de mudança da realidade, ou ainda uma análise para a situação 

real estudada. Esse é o movimento da dialética de Marx28, uma lógica que também 

determina o exercício profissional do (a) Assistente Social também deve procurar 

seguir esse processo de investigação para responder às demandas apresentadas, 

ao que Guerra (2012, p. 51) contempla essa discussão afirmando que: 

 

[...] para um exercício profissional qualificado, faz-se necessário que o 
assistente social, a partir da analogia (utilização de procedimentos iguais, 
por supor que as situações sejam semelhantes, o que pressupõe a 
comparação de situações diferentes) adote o procedimento de negá-las, 
concebendo que a situação contempla muito mais determinações do que as 
expressas na mera aparência do similar, de modo que a questione e a 
transcenda, dirigindo-se ao conhecimento da realidade como totalidade 
concreta, interpretando e analisando a situação historicamente dada. 

 

 Nas dissertações analisadas nota-se que a segunda indicação é majoritária, 

ou seja, em uma ou outra pesquisa nota-se que na verdade o tema é apenas um 

“aprofundamento” de um conhecimento em algum momento estudado, e não o 

alcance de respostas de questões instigantes anteriores desdobradas de um 

processo de pesquisa. 

                                                 
28

 A teoria do materialismo histórico-dialético de Marx será discutida no capítulo 3 desta dissertação.  
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As pesquisas que têm o exercício profissional como motivação, correspondem 

a 25% do total das dissertações (cinco pesquisas) e concentram-se nos temas que 

versam sobre o exercício profissional do Assistente Social, Política de Saúde e 

outros temas (saúde dos hemofílicos e racismo institucional). Este número diminuto 

leva à reflexão sobre o momento de ingresso na pós-graduação, uma vez que se 

constata um movimento forte sobre o ingresso no Programa de Mestrado como 

passo seguinte à graduação, como sendo algo de continuidade da formação, de 

forma que deve ser visto como algo mecânico e obrigatório ou esperado pela 

comunidade acadêmica e profissional, mas que a pós-graduação seja percebida 

como espaço e ferramenta de exploração do conhecimento e análise qualificada da 

realidade com vistas a contribuir para construção de uma sociedade mais digna, 

através de pesquisas que forneçam subsídios para aprimoramento da categoria 

profissional e seu projeto societário, bem como para a atuação diária dos (as) 

Assistentes Sociais.  

A referência não é ao fato do estudante egresso da graduação não contribuir 

para a categoria profissional, mas indagar-se a maturidade acadêmica e profissional 

que uma pesquisa de um discente que já atua enquanto Assistente Social, em 

detrimento daquele, possui na medida em que a realidade da profissão não é 

desconhecida, as múltiplas facetas da questão social (objeto de trabalho do 

Assistente Social) já foram e são apropriadas com maior completude, além do 

próprio tema em estudo da dissertação, que, a partir da observação profissional a 

pesquisa se delineia de forma mais ampla e rica, com pontos que somente a 

realidade concreta permite conhecer. 

Por fim, temos as dissertações que não indicaram fator motivacional para 

construção da pesquisa, um número que chega a 30% (6 dissertações), e que traz à 

reflexão o quão importante é quando o discente deixa claro o que o levou à 

pesquisar aquele tema. Saber a proximidade que o autor possui do tema em estudo 

permite ao leitor compreender melhor o processo de construção do conhecimento, 

facilita a análise sobre as referências utilizadas, a forma da escrita e o domínio que o 

autor possui sobre o tema. Além disso, quando a motivação da pesquisa fica clara, o 

leitor tende a se aproximar também do objeto em estudo, possibilitando um processo 

de envolvimento maior com a discussão.  
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O prazer do conhecimento, em adquirir e transmitir, é o elemento chave que 

torna cada dissertação um objeto de estudo único, como foi possível observar, nas 

dissertações do PPGSS que tratam do tema saúde nos anos de 2000 a 2014, em 

que os motivos mais apresentados foram a vinculação do tema à graduação e a 

experiência profissional.   

Portanto, temos que o fator motivacional é fundamental para a escolha do 

tema dissertativo, bem como para a exposição/sistematização do trabalho, visto que 

o interesse pela temática estudada é o que impulsiona o cotidiano de leitura e 

produção acadêmica. Ressalta-se ainda que o fator motivacional pode não ser o 

principal agente que influencia a escolha do objeto e tema de pesquisa, no entanto, 

desempenha um papel essencial no desenvolvimento da pesquisa, posto que o 

momento de investigação é também um momento de reflexão interior, em que o 

pesquisador coloca suas indagações e opiniões sobre o objeto, seja no cotidiano 

profissional ou na análise de determinada política. Acreditamos que a motivação 

pode trazer ao pesquisador uma reflexão sobre o seu papel na sociedade e sua 

atuação profissional, em um exercício de autoavaliação e crescimento pessoal e 

profissional.  

Conforme se observa, a motivação é um aspecto essencial à escolha da 

temática a ser discutida e, consequentemente, do objeto de pesquisa, podendo 

variar desde experiências profissionais, acadêmicas ou apenas identidade com o 

tema, de modo que apesar de ser importante, pelas observações não podemos 

afirmar que esta tenha sido a razão única e exclusiva à escolha do tema da 

pesquisa, mas apenas que dentre outros fatores este possui seu grau de relevância 

e precisa ser mais bem apresentado na construção da dissertação, a fim de que o 

leitor compreenda melhor o processo de pesquisa, que para além de teórico e 

empírico é, sobretudo subjetivo. 

Assim, conforme os dados apontam, não é apenas o fator motivacional que 

pode vir a influenciar a escolha do objeto de pesquisa, o que nos leva a avaliar um 

dos indicadores que se elencou para a análise da escolha do tema, que diz respeito 

a conjuntura social, política e econômica do período dissertativo. Dito isto, se faz 

necessário analisar também o período histórico das dissertações em saúde no 

PPGSS/UFRN no período de 2000 a 2014, buscando no contexto macrossocial que 

perpassa a temática, possíveis indicadores que influenciaram a ocorrência dos 
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temas nas pesquisas. Para isso, o próximo item apresentará a relação dos temas 

dissertativos mais estudados no período de 2000 a 2014 e sua relação com o 

contexto da época, situando posteriormente a construção e desenvolvimento da 

Pós-Graduação, enquanto espaço de desenvolvimento da pesquisa e aspecto 

fundamental de discussão neste trabalho. 

 
 
2.3 ANÁLISE DOS PERÍODOS HISTÓRICOS 

 

Com relação ao período (ano) de cada dissertação, a fim de discutirmos sobre 

a conjuntura, temos abaixo dois gráficos que possibilitaram essa análise, de forma 

que o primeiro apresenta os temas de discussão das dissertações divididos por 

períodos históricos29, e o segundo gráfico nos mostra como ocorreu essa 

distribuição por biênios de gestão do Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social da UFRN. 

 
 
Gráfico 8 – Temas x períodos históricos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

                                                 
29

 Sobre a análise histórica de conjuntura ora referida, conforme estabelecido no projeto de 
qualificação, destaca-se que o período de existência da pós-graduação em Serviço Social foi dividido 
em 3 momentos políticos-governamentais, a saber: o governo Fernando Henrique Cardoso (1999-
2002), o governo Lula (2003-2010) e o governo Dilma Rousseff (2011-2014).  
Sabe-se que o período de governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso tem início no ano de 
1994 até 1998 (primeiro mandato), seguido de sua reeleição no ano de 1999 até 2002 (segundo 
mandato). Como observado, do período de governo do referido Presidente, escolheu-se para fazer 
parte da análise de conjuntura das dissertações do programa de pós-graduação em Serviço Social 
apenas o segundo mandato tendo em vista que o programa de pós-graduação tem início no ano 
2000, sendo assim, relevante apenas analisar a conjuntura político-econômica deste ano até os dias 
atuais. 
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Observa-se que no período histórico de 1999 a 2002, em que o Brasil teve 

como Presidente da República Fernando Henrique Cardoso (FHC), não houve 

publicações de dissertações em saúde no PPGSS, com a ressalva para uma única 

dissertação defendida no ano de 2004 que teve coleta de dados e construção teórica 

nos dois anos anteriores (2002 e 2003), contemplando assim o período supracitado. 

Diante disso, torna-se válido destacar a conjuntura tanto da saúde quanto da pós-

graduação no período de governo de Fernando Henrique Cardoso (1999-2002)30, a 

fim de explorar a conjuntura que foi objeto de estudo de apenas uma dissertação do 

PPGSS. 

 Sobre a conjuntura da política de saúde, temos que na década de 1990 o 

Brasil vive um momento marcado pela inflação e tem o ascenso da hegemonia 

neoliberal como aspecto central. Sobre o neoliberalismo31, enquanto ferramenta 

político-econômica do sistema neoliberal, podemos afirmar que este se caracteriza 

por articular medidas de rebaixamento salarial, desarticulação dos sindicatos, 

competitividade entre os trabalhadores, e, destina-se ainda a realizar uma reforma 

fiscal, de modo a elevar as taxas de juros com a finalidade de aumentar os 

rendimentos do capital financeiro.  

As medidas de intervenção do governo de Fernando Henrique Cardoso foram 

as chamadas reformas estruturais com ações que fortaleciam o modelo neoliberal e 

fragilizavam ainda mais o serviço público. Além disso, essas reformas impactaram 

de modo negativo no sistema de proteção social tendo e vista a política de redução 

de gastos com políticas sociais, desarticulação de redes de serviços e ainda 

fortalecimento do clientelismo na política pública. Essas medidas levaram ao 

fortalecimento e crescimento do setor privado em praticamente todos os segmentos 

                                                 
30

 Sabe-se que o período de governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso tem início no ano de 
1994 até 1998 (primeiro mandato), seguido de sua reeleição no ano de 1999 até 2002 (segundo 
mandato). Como observado, do período de governo do referido Presidente, escolheu-se para fazer 
parte da análise de conjuntura das dissertações do programa de pós-graduação em Serviço Social 
apenas o segundo mandato tendo em vista que o programa de pós-graduação tem início no ano 
2000, sendo assim, relevante apenas analisar a conjuntura político-econômica deste ano até os dias 
atuais. 
31

 De modo claro e objetivo, o neoliberalismo pode ser explicado como um conjunto de ideias políticas 
e econômicas com base no sistema capitalista, que defende a participação mínima do Estado na 
economia, com total liberdade para crescimento econômico. O avanço econômico deverá acontecer 
pela via da privatização e livre circulação de capital internacional. Outro ponto forte do neoliberalismo 
é a redução de direitos sociais e utilização de políticas sociais para manutenção da ordem capitalista 
de desigualdades sociais com distribuição desigual de riqueza, mantendo a tensão entre as classes 
sociais. 
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da sociedade, de modo principal na saúde e educação, de forma que a lógica do 

serviço privado em detrimento do público dominou a política de governo, 

acarretando no desenvolvimento de um Estado submisso aos ditames do capital 

financeiro. (BEHHRING e BOSCHETTI, 2008) 

Ratificando o pensamento exposto acima, as autoras Cavalcante e Prédes 

(2010, p. 10), sobre os serviços sociais prestados à população nessa conjuntura de 

desmonte dos serviços públicos consideram a seguinte reflexão: 

 

[...] muitos serviços sociais transformam-se em mercadoria, e só tem acesso 
a eles quem pode comprar; quem não pode, vê-se obrigado o atendimento 
no serviço prestado pelo Estado, que oferece o mínimo possível e com 
baixa qualidade à população, seja em nível de acesso ao atendimento, 
como na demora para consegui-los, agravando assim as desigualdades 
entre os cidadãos, ao mesmo tempo em que demonstra o contraste de 
acesso universal garantido por lei.  

 

Constitui-se, também, como característica primordial do neoliberalismo a 

precarização e redução dos postos de trabalho, bem como a diminuição e/ou 

flexibilização dos direitos trabalhistas, em um quadro onde se amplia o desemprego 

e, em decorrência, as precárias condições de vida da população, contribuindo, 

contraditoriamente, para a elevação da acumulação do capital. Como explica Montes 

apud Behring (2003. p. 58): 

 

Retirada do Estado como agente econômico, dissolução do coletivo e do 
público em nome da liberdade econômica e do individualismo, corte nos 
benefícios sociais, degradação dos serviços públicos, desregulamentação 
do mercado de trabalho, desaparição de direitos históricos dos 
trabalhadores; estes são os componentes regressivos das posições 
neoliberais no campo social, que alguns se atrevem a propugnar como 
traços da pós-modernidade.  

 

Desta forma, o neoliberalismo defende um projeto em que o Estado tem 

participação mínima na regulação do mercado financeiro, pois, de acordo com a 

teoria neoliberal, a livre circulação de capital no mercado sem a interferência de 

nenhum agente, acarretará uma eficiência ascendente quanto à redistribuição dos 

recursos. Nesse processo, Behring e Boschetti (2008) destacam que a estabilidade 

financeira é a meta principal, que por sua vez, somente poderá ser alcançada por 

meio da contenção dos gastos sociais e reformas fiscais, propiciando assim, uma 

taxa “natural” de desemprego, além de reduzir os impostos daqueles que obtém 
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altos rendimentos, aumentando a arrecadação dos impostos indiretos sobre a classe 

trabalhadora.  

Ceolin (2014, p. 252-253), sobre o neoliberalismo, ressalta que: 

 

O projeto neoliberal se expressa na naturalização do ordenamento 
capitalista e das desigualdades sociais, bem como no desmonte das 
conquistas sociais da classe trabalhadora, consubstanciados nos direitos 
sociais, que têm no Estado uma mediação fundamental. [...] Dessa forma, o 
neoliberalismo difunde a ideia de que o bem-estar social pertence ao foro 
privado dos indivíduos e seus grupos sociais. Deslocam-se as respostas às 
manifestações da questão social da esfera do Estado para a do mercado e 
a sociedade civil. A ideologia liberal estimula um vasto empreendimento de 
refilantropização do social, não admitindo os direitos sociais como função 
estatal e operando, assim, uma profunda despolitização da questão social, 
ao desqualificá-la como questão pública. (grifo do autor) 

 

Como afirmam Behring e Boschetti (2008), a tendência do projeto neoliberal é 

a restrição e redução dos direitos sociais e das ações focalizadas e seletivas das 

políticas sociais públicas. Acerca do caráter das políticas sociais enquanto luta de 

classes, Behring (2009, p. 304) aponta que: 

 

Trata-se de analisar as políticas sociais como processo e resultado de 
relações complexas e contraditórias que se estabelecem entre Estado e 
sociedade civil, no âmbito dos conflitos e lutas de classes que envolvem os 
processos de produção e reprodução do capitalismo, nos seus grandes 
ciclos de expansão e estagnação, ou seja, problematiza-se o surgimento e 
desenvolvimento das políticas sociais no contexto de acumulação capitalista 
e da luta de classes.  

  

A atuação do Estado, voltada aos interesses privados, corrobora para o 

processo de privatização do setor público, uma vez que os interesses políticos e 

econômicos pautados no projeto neoliberal subordinam os direitos sociais à política 

econômica, em que o Estado torna-se submisso aos ditames do capital. Segundo 

Iamamoto (2011, p. 149):  

 

A leitura da seguridade passa a ser efetuada segundo os parâmetros 
empresariais de custo/benefício, da eficácia/inoperância, da 
produtividade/rentabilidade. O resultado é a subordinação de necessidades 
sociais e sua satisfação à mecânica instrumental do orçamento público.  

 

De acordo com a lógica neoliberal, a tendência é naturalizar a questão social 

no qual o Estado decide enfrentá-la por meio de programas assistencialistas com 

caráter focalista, cujo objetivo é combater a pobreza e a “exclusão social” com ações 
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descentralizadas, e ainda, imersas num contexto de privatizações, em detrimento da 

estatização. No entanto, tais ações não atingem o cerne, a gênese da questão 

social, pois se destinam apenas a reduzir as expressões latentes, como a fome, a 

miséria e a baixa qualificação dos segmentos subalternizados. Sobre a gênese da 

questão social, Iamamoto (2014, p. 617) aborda uma reflexão que traz o trabalho 

como central na sociedade capitalista a fim de clarificar a existência e manutenção 

da questão social: 

 

Esse modo de vida implica contradições básicas: por um lado, a igualdade 
jurídica dos cidadãos livres é inseparável da desigualdade econômica 
derivada do caráter cada vez mais social da produção, contraposta à 
apropriação privada do trabalho alheio. Por outro lado, ao crescimento do 
capital corresponde a crescente pauperização relativa do trabalhador. Esta 
é a lei geral da produção capitalista, que se encontra na gênese da ‘questão 
social’ nessa sociedade. São essas forças contraditórias, inscritas na 
própria dinâmica dos processos sociais, que criam as bases reais para a 
renovação do estatuto da profissão conjugadas à intencionalidade dos seus 
agentes. 

 

Tais estratégias promovem o avanço do capitalismo pela via da focalização, 

da culpabilização do indivíduo, do aumento desenfreado do consumo com o intuito 

de inserção social, bem como da manutenção da ordem vigente de segregação 

entre classes e reprodução de desigualdades sociais32. Sobre isso, Mota (2012, p. 

168) destaca que:  

 
Estas políticas compensatórias e focalizadas, conceituadas como de 
enfrentamento à pobreza, são apoiadas em geral, pelas classes 
dominantes. Note-se que as políticas sociais mais estruturadoras, como a 
saúde e as aposentadorias, a educação, entre outras que os governos 
neoliberais transformaram em serviços mercantis, são objeto de uma forte 

                                                 
32 

O termo desigualdade de acordo com o dicionário Aurélio significa caráter ou condição do que não 
é igual, ausência de equilíbrio, falta de proporção. Desigualdades Sociais é um termo utilizado para 
expressar a ausência de equilíbrio na distribuição de bens e acesso a serviços à população. A 
desigualdade social se refere, portanto, ao contexto social dos sujeitos no que tange à saúde, 
educação, moradia, transporte e renda, de forma que uma pequena parcela da população se 
beneficia de melhores condições de vida e acesso a esses serviços, enquanto a grande parte da 
população sofre com essa situação desigual. Cattani (2009) afirma que essa situação de 
desigualdade social é inerente ao processo de desenvolvimento do sistema capitalista e completa: 
“As desigualdades são indispensáveis para o bom funcionamento do sistema capitalista, pois elas 
são criadas e recriadas permanentemente como forma de assegurar validade e o dinamismo da 
economia de mercado. Equilíbrio, igualitarismo social, justiça e bem comum são conquistas dos 
movimentos populares e dos trabalhadores organizados, e não frutos produzidos pela iniciativa 
privada sob a forma empresarial na esfera do mercado concorrencial. Quanto maiores forem as 
diferenças socioeconômicas entre os indivíduos, maior será sua desagregação, e, 
consequentemente, sua vulnerabilidade à dominação de grupos poderosos e à exploração.” 
(CATTANI, 2009, p. 547). 
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reação da direita continental, historicamente patrimonialista, oligárquica e 
antirreformista, frente a qualquer iniciativa de universalização. 
 

Tais políticas são submissas à lógica orçamentária, logo, atendem às 

exigências do mercado, como o corte nos gastos públicos e a privatização, 

desvinculando-se do caráter estatal e universalista, assumindo o perfil focalista e 

seletista, voltadas para aqueles segmentos que vivenciam situações de extrema 

pobreza e condições insalubres de vida e moradia. Nesse sentido, as políticas 

sociais ocupam um lugar secundário diante dos discursos neoliberais e da 

solidariedade empresarial, que vem conquistando espaço frente às políticas 

públicas.  

Sobre os serviços sociais voltados para o atendimento das necessidades de 

reprodução dos trabalhadores, sendo estes de modo precário e com o intuito de 

manutenção dos interesses do capital, Cavalcante e Prédes (2010, p. 10-11), expõe 

a seguinte reflexão: 

 

E, em meio à precarização dos serviços públicos, responder às 
necessidades de cada um vai depender do seu poder aquisitivo, uma vez 
que muitos serviços passam a ser atividades comercializadas, e, dessa 
forma, eliminam o direito universal de acesso a serviços essenciais, como, 
por exemplo, saúde, educação, previdência etc. Ao mesmo tempo o Estado 
desenvolve ações focalizadas, pontuais e direcionadas para os segmentos 
mais empobrecidos que recebem normalmente um serviço de má qualidade. 
Ou então, a responsabilidade é delegada para a sociedade civil, que através 
do Terceiro Setor direciona serviços na qualidade de doação, de ajuda, e 
mais, de forma pontual. 

 

Ainda nesse processo, constata-se que o ordenamento das políticas públicas, 

não está pautado na perspectiva da erradicação das desigualdades sociais, pois o 

objetivo é apenas amenizar as situações mais graves de modo a impedir o colapso 

do próprio sistema capitalista. Assim, as políticas públicas tornam-se negócios que 

configuram lucros para o capital, ao passo que o Estado se transforma num agente 

de ação mínima para atender aos interesses dos trabalhadores e agiganta-se para 

atender o capital.  

A estudiosa da pobreza e política social brasileira, Ana Paula Mauriel (2012, 

p. 181), assevera que:  

 

O lugar cada vez mais privilegiado que a pobreza assume no debate sobre 
política social faz com que as formas assumidas para o enfrentamento da 
questão social impeçam a generalização dos direitos sociais. O problema 
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não está só na prioridade da pobreza enquanto categoria de análise para 
pensar as políticas sociais, mas na forma e no tratamento dado aos 
‘pobres’, que são renomeados por suas fragilidades, descontextualizados, 
des-historicizados, aparecendo no discurso tecnocrático reconstituídos por 
um novo tipo de vigilância moral.  
 

Dessa forma, é possível considerar que as políticas sociais e, portanto, o 

sistema de Proteção Social, encontra-se imbricado no binômio afirmação versus 

regressão de direitos, pois como já apontado anteriormente, a afirmação se dá por 

meio de políticas seletistas e de curto prazo; e a regressão encontra-se justamente 

nesta “falsa” garantia de direitos, o que fortalece o capitalismo e subordina cada vez 

mais os sujeitos à este sistema, e suas consequências são as próprias expressões 

da questão social.  

No que se refere à questão específica da política de saúde, esta sofreu fortes 

impactos no período do governo de Fernando Henrique Cardoso, posto que a 

Proposta da Reforma Sanitária33, ainda recente e com todo o empenho dos 

movimentos e segmentos sociais organizados para ser consolidada de forma efetiva 

face a criação do Sistema Único de Saúde – SUS em 1990, entra em choque com a 

postura da política neoliberal. Há então um forte momento de tensão na saúde 

brasileira, onde o projeto privatista34 disputa tal política com o projeto de reforma 

sanitária enquanto a privatização dos serviços públicos alcança amplitude. Souza 

(2010, p. 338) reforça o exposto ao afirmar que: 

 

É só a partir dos anos 1980, com o Movimento da Reforma Sanitária, que se 
inicia um longo processo de resgate da saúde como bem público e da 
defesa desta como um direito universal dos cidadãos. A criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), no final da década, significou um redirecionamento 
de atenção à saúde no Brasil, ao implantar uma política de saúde que 
assumiu como princípios fundamentais a universalização do atendimento, a 
equidade e integralidade nas ações e a participação popular. Adotou como 
diretriz organizacional a descentralização político-administrativa, 
representando, naquele momento, um avanço em termos de 
democratização do sistema. 

 

                                                 
 
18

 O projeto da reforma sanitária compreende a ideia de que o sujeito e sua condição de saúde 
possuem como determinantes fatores externos e internos ao corpo, que são de ordem social, 
econômica, mental e estrutural, como a assistência, o trabalho, o lazer, a moradia, entre outros que 
interferem diretamente na vida cotidiana dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, 
a proposta do modelo sanitário defendia que em virtude destes determinantes, o usuário precisava 
ser atendido por profissionais de diversas áreas, atendendo ao princípio da integralidade ao viabilizar 
atenção integral, além da garantia e efetivação de direitos. 
19

 O projeto privatista de saúde defende a seletividade dos usuários com base em critérios 
socioeconômicos, assistencialismo vinculado ao favor/benesse, e práticas individualistas que 
compreendiam o sujeito desarticulado do seu contexto social. 
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Além disso, o Ministério da Saúde que deveria regular integralmente o SUS 

têm suas funções transferidas para agências reguladoras e organizações não 

estatais. Ressalta-se também a criação de sistemas e programas dentro do próprio 

Sistema Único de Saúde o que desarticula o contexto complexo de saúde ao criar 

programas como o Programa Saúde da Família, que neste período destinava-se às 

famílias em caráter de vulnerabilidade e não a todos os cidadãos, como estabelecia 

o SUS em suas diretrizes e princípios na prestação de serviços, além disso, tal 

programa abordava uma proposta emergencial e curativa, sem promover a 

promoção e prevenção da saúde, eixos de ação constitutivos do SUS. Conforme 

corrobora Souza (2010), através das propostas de focalização e o forte incentivo à 

privatização, “prevalece um ataque à universalidade do direito à saúde, um dos 

pilares centrais do Sistema Único de Saúde” (SOUZA, 2010, p. 339) 

Souza (2010) complementa a discussão ao ressaltar que dois aspectos 

evidenciam a lógica mercantil do sistema privatista no SUS, quais sejam: a 

incorporação da lógica da rentabilidade e da produtividade, o que na realidade não 

se faz possível no setor saúde tendo em vista que a produtividade na saúde não 

pode ser mensurada apenas pela quantidade de consultas, internações e exames, 

não sendo suficiente, portanto, para determinar os padrões ou condições de saúde 

da população; o segundo aspecto se refere à priorização da atenção básica à 

parcela da população considerada em caráter vulnerável e pauperizado, de forma 

que intervenções de cunho financeiro menores são voltadas à população pobre, de 

modo que os recursos disponíveis para análise e diagnósticos mais sofisticados, o 

que não compreende a atenção básica, não se destina aos pobres, mas somente 

àqueles que podem pagar, serviços estes que em geral são mediados pela iniciativa 

privada. 

Podemos considerar, portanto, que: 

 

Esta tendência privatista compromete as diretrizes da organização e gestão 
do SUS, na medida em que sugere um outro patamar de integralidade, 
equidade e descentralização. Fragiliza o seu caráter de universalidade 
quando constitui dois sistemas: um SUS para os pobres e outro para os 
consumidores do mercado. Instala-se com isso uma reedição de um 
sistema de saúde pública de parcos recursos para atender de forma 
precária aos não consumidores do mercado. Institui-se uma medicina pobre 
para os pobres (SOUZA, 2010, p.340). 

 

 E concluir, deste modo, que: 
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Diante de todo este contexto, o que presenciamos é uma falência do setor 
público de saúde, com um funcionamento precário, predominando ora a 
ociosidade pelas péssimas condições de trabalho, ora um atendimento 
massivo com pouca resolutividade, não atendendo as demandas da 
população. O crescente obstáculo contra a efetivação de um sistema de 
saúde público vem sendo representado pela manifestação de interesses 
corporativos do empresariado da saúde que tornaram hoje a saúde um 
campo fértil para a privatização e obtenção de lucro (SOUZA, 2010, p. 340). 

 

Assim, com o modelo neoliberal fortemente instaurado, o Estado deixa de ser 

o responsável direto das políticas sociais, transferindo ao setor privado esta 

competência, de modo que o Estado passa então a promover e regular tais políticas, 

mediante o interesse do capital. Como consequência imediata, tem-se uma reforma 

do Estado em que há redução dos gastos com políticas sociais e desvio destes 

recursos para a economia, de forma que o Sistema de Proteção Social passa a ter 

ações focalizadas, compensatórias e pontuais, desconstruindo o propósito de um 

sistema continuado e articulado.  

Conforme Cavalcante e Prédes (2010, p. 11) temos que: 

 

Na prática, esse processo de reforma do Estado afetou a população 
brasileira e ocasionou grandes consequências, como: privatização das 
estatais, redução do papel do Estado, saneamento da dívida pública, 
desregulamentação do mercado de trabalho e minimização das políticas 
sociais através de cortes nos gastos sociais. Com isso, o atendimento dos 
serviços públicos, que era de responsabilidade do Estado, passou a ser 
visto como uma fonte de acumulação para os capitalistas. 

 

É, portanto, nesse cenário que a saúde desenvolve-se na década de 1990, 

uma arena de disputa de projetos na política de saúde, desmonte de direitos sociais 

garantidos por lei, acirramento das expressões da questão social e a política 

neoliberal com total poder sobre o Estado.  

Todo esse desmonte de direitos na política de saúde e no sistema de 

proteção social como um todo, também ocorre no âmbito da pós-graduação, visto 

que no governo FHC tem início um amplo processo de privatização do ensino no 

Brasil em que é possível verificar aumento significativo de instituições privadas de 

ensino superior, de forma que o capital privado começa a ganhar espaço frente ao 

ensino público.  

No âmbito da pós-graduação, de acordo com Azevedo e Santos (2009) os 

processos de reforma do Estado, com assunção do neoliberalismo influenciaram 
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diretamente a pós-graduação e a produção acadêmica, na medida em que o 

financiamento das pesquisas tornou-se cada vez mais escasso, visto que a pesquisa 

na universidade vincula-se não só a recursos federais, que já se encontravam 

irregulares, pois a máquina estatal estava sob controle do capital privado, mas à 

recursos externos, em sua maioria privados; destaca-se também a interferência na 

escolha dos temas de pesquisa, reduzindo a autonomia dos pesquisadores, diante 

de um processo que tinham preferências as pesquisas que demandavam um menor 

tempo e que contribuíam diretamente aos fins do capitalismo, como a área de 

produção e tecnologia. O que se iniciou no governo FHC foi uma fase da pós-

graduação com base em um modelo produtivista, desencadeando competitividade 

entre pesquisadores e construção/transformação de programas de pós-graduação 

cada vez mais pressionados à adentrar na lógica da produção em larga escala 

determinando a continuidade de sua existência ou não. 

É interessante notar que tal estratégia neoliberal desenvolveu-se nos 

governos seguintes, Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2014), e que atrelado 

à condição de produção que os discentes assumem ao ingressar nos programas de 

pós-graduação, os docentes também se encontram sacrificados nesse processo. 

Exemplo disso é a carga horária e as exigências feitas aos docentes de pós-

graduação, que estão para além da formação profissional ou acadêmica, mas 

vinculadas à exploração máxima do trabalhador.  

De acordo com a Lei nº 6.182 de 11 de dezembro de 1974 que fixa a 

retribuição do grupo magistério do serviço civil da União e das Autarquias Federais, 

ou seja, que regulamenta a carga horária de trabalho dos docentes federais (40 

horas semanais) bem como orienta acerca da dedicação ao ensino e pesquisa, além 

da Resolução 001/2008 – PPGSS de 19 de fevereiro de 2008 que dispões sobre os 

critérios para inserção e permanência do quadro docente no PPGSS (documento 

importante a ser considerado tendo em vista que esta discussão se debruça 

especialmente sobre a realidade do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

da UFRN), os docentes de pós-graduação devem ministrar aulas na pós e na 

graduação, desenvolver projetos de pesquisa, projetos de extensão, grupos de 

estudo, manter um número mínimo de participação em eventos da categoria 

profissional, bem como número mínimo de publicações em diferentes níveis de 

pontuação da avaliação CAPES, além de orientar trabalhos acadêmicos como 
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monografia e dissertação. Tudo isso coloca o professor em um nível máximo de 

exaustão, de modo que algumas tarefas não saem como determinado, e a 

culpabilização e pressão para o trabalhador só aumentam, de modo que esse 

desgaste se reflete de forma direta nas aulas da pós-graduação, nas orientações de 

dissertação e, na maioria das vezes, na deficiência em manter grupos de pesquisa e 

de extensão abertos. Este é mais um desdobramento do neoliberalismo no contexto 

da pós-graduação no Brasil, processo este que vem se afirmando e perpetuando 

com o passar dos anos, como será verificado mais adiante. 

 

2.3.1 Exercício Profissional do (a) Assistente Social na Saúde 

 

Conforme observado no gráfico exposto anteriormente35 e reapresentado 

abaixo, os temas que tiveram maior produção acadêmica foram aqueles que 

trataram do Exercício Profissional do Assistente Social, da Saúde Mental e da Saúde 

do Trabalhador. É interessante notar que os períodos de governo de Lula (2003 a 

2010) e Dilma (2011 a 2014) contemplam de forma equiparada estudos sobre o 

Exercício Profissional do Assistente Social, aparecendo de forma acentuada, 

conforme análise das dissertações, no momento de transição de um governo para 

outro, fato este que chama bastante a atenção. Assim, discutiremos brevemente 

sobre esses três temas mais pesquisados na seguinte ordem: Exercício Profissional 

do (a) Assistente Social, Saúde Mental e Saúde do Trabalhador. 

 

Gráfico 9 – Temas x períodos históricos (reapresentação) 
 

 
Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

                                                 
20 O gráfico anterior ora mencionado é o Gráfico 8 que trata do tema x períodos históricos, localizado 
na página 70. 
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Ao discutir sobre o exercício profissional do (a) Assistente Social é 

imprescindível a reflexão sobre o mundo do trabalho imerso no contexto atual do 

neoliberalismo (expresso com maior ênfase a partir do governo FHC tendo 

continuidade nos governos Lula e Dilma), com destaque para a forma de gestão das 

políticas sociais, que é a área que mais emprega Assistentes Sociais (CFESS, 

2005), por ser espaço sociocupacional desde a criação da profissão. 

Como nas demais áreas, o (a) Assistente Social é chamado a desenvolver 

seu trabalho no fluxo de contradições. 

 

A apreensão do Serviço Social na totalidade da dinâmica da vida social 
como condição para identificar o significado social da profissão no processo 
de produção e reprodução das relações sociais reporta, em sua 
mediaticidade, tanto ao objeto de intervenção quanto às suas condições e 
relações de trabalho. (CEOLIN, 2014, p. 256) 

 
As manifestações de precarização do trabalho, convertidas em objeto de 
intervenção profissional e em condições de trabalho dos assistentes sociais, 
como trabalhadores assalariados, são expressões da condição de 
precariedade do trabalho, no tempo histórico de crise estrutural do capital. 
(CEOLIN, 2014, p. 256) 

 

Nesse contexto, o trabalho ganha centralidade, visto que é através do 

trabalho humano que o capitalismo se desenvolve através da exploração da força de 

trabalho36 e dominação do trabalho morto sobre o trabalho vivo37 onde o indivíduo é 

                                                 
36

 De forma sucinta, poderíamos expor, de acordo com as análises de Netto e Braz (2010, p. 101) a 
exploração do trabalho da seguinte forma: “[...] A exploração do trabalho, durante a jornada de 
trabalho, produz mais valor que aquele necessário à sua produção/reprodução, valor esse expresso 
no salário; assim, mesmo pagando o valor da força de trabalho, o capitalista extrai da jornada da 
jornada de trabalho do trabalhador um excedente (a mais-valia, fonte do seu lucro). Numa palavra, do 
valor criado pela força de trabalho, a parte que excede o valor de sua produção/reprodução é 
apropriada pelo capitalista – a relação capital/trabalho, personalizada na relação capitalista/proletário, 
consiste, pois, na expropriação (ou extração, ou extorsão) do excedente devido ao produtor direto (o 
trabalhador): é nessa relação de exploração que se funda o modo de produção capitalista (grifos 
dos autores). 
37

  A fim de apresentar brevemente as ideias expostas, temos a seguinte reflexão de Marx (1969, p. 
53-54): “[...] Os meios de produção que o operário emprega no processo real de trabalho são, claro, 
propriedade do capitalista e erguem-se como capital face ao trabalho, que é a própria manifestação 
vital do operário. Porém, por outro lado, é este que os utiliza no seu trabalho. No processo de 
trabalho efetivo, o operário consome os meios de trabalho como veículo do seu trabalho e o objeto de 
trabalho como a matéria na qual o seu trabalho se representa. [...] Do ponto de vista do processo de 
valorização, contudo, as coisas apresentam-se de maneira diferente. Não é o operário que emprega 
os meios de produção, são os meios de produção que empregam o operário. Não é o trabalho vivo 
que se realiza no trabalho material como seu órgão objetivo; é o trabalho material que se 
conserva e se acrescenta pela sucção do trabalho vivo, graças ao qual se converte num valor que 
se valoriza, em capital,e funciona como tal. Os meios de produção aparecem já unicamente como 
sorvedouros do maior quantum possível de trabalho vivo. [...] é precisamente por isso que os 
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reduzido a condição de mera força de trabalho ausente de consciência crítica sobre 

o modo de produção em que está inserido, além da perda de direitos e subjetividade 

enquanto ser social que lhe é roubada diariamente pelo sistema capitalista de 

acumulação de riqueza e produção social38. Acerca dessa determinação sobre o 

trabalho, Ceolin (2014, p. 254) destaca: 

 

As expressões da precarização do trabalho e das relações de emprego na 
contemporaneidade configuram-se como um traço da universalidade do 
modo de produção capitalista em tempo de crise estrutural da composição 
técnica e orgânica do capital e de seu padrão de acumulação. 

 

O (A) Assistente Social, trabalhador (a) assalariado também sofre as agruras 

do sistema capitalista e tem no contexto profissional a atuação mediada por 

demandas e requisições do mercado de trabalho que instituem funções e 

atribuições, impõem regulamentações específicas, estabelecendo limites e 

possibilidades à realização da atuação profissional. Este é, portanto, um campo de 

tensão de interesses em que o (a) Assistente Social é o agente mediador das 

relações e contradições presentes nesta arena de disputa de poder, sendo 

necessário ao Assistente Social profunda investigação quanto ao significado das 

determinações do processo de exploração39 e alienação do trabalho40. A partir da 

posição e significado do Serviço Social, conforme assevera Ceolin (2014, p. 248): 

                                                                                                                                                         
meios de produção aparecem de novo e eminentemente perante o trabalho vivo como 
existência do capital, e agora precisamente como dominação do trabalho passado e morto 
sobre o trabalho vivo. [...] A dominação do capitalista sobre o operário é, por conseguinte, a 
dominação da coisa sobre o homem, a do trabalho morto sobre o trabalho vivo, a do produto 
sobre o produtor, já que, na realidade, as mercadorias, que se convertem em meios de dominação 
sobre os operários” (grifos nossos). Para compreender mais sobre este item, favor consultar os textos 
de Sérgio Lessa (2008; 2011) e Karl Marx (1964; 1969) indicados nas referências desta dissertação. 
38

 Para contemplar esta discussão seria necessário debater e explicar o processo de produção de 
mais-valia, valores de uso, de troca e processo de acumulação do capital, o que não se considera 
possível tendo em vista o curto espaço da dissertação haja vista outros aspectos precisavam também 
ser debatidos. Assim, para compreender mais sobre este item, favor consultar os textos de Sérgio 
Lessa (2008; 2011) e Karl Marx (1964) indicados nas referências desta dissertação.  
39

 Sobre a exploração do trabalhador, apresentação a reflexão de Netto e Braz (2010, p. 101): “[...] A 
força de trabalho, durante a jornada de trabalho, produz mais valor que aquele necessário à sua 
produção/reprodução, valor esse expresso no salário; assim, mesmo pagando o valor da força de 
trabalho, o capitalista extrai da jornada de trabalho do trabalhador um excedente (a mais-valia, fonte 
do seu lucro). Numa palavra, do valor criado pela força de trabalho, a parte que excede o valor de sua 
produção/reprodução é apropriada pelo capitalista – a relação capital/trabalho, personalizada na 
relação capitalista/proletário, consiste, pois, na expropriação (ou extração, ou extorsão) do excedente 
devido ao produtor direto (o trabalhador)”. Para compreender mais sobre este item, favor consultar os 
textos de Netto e Braz (2010) e Karl Marx (1964) indicados nas referências desta dissertação.  
40

 Marx (1964) em seus estudos sobre o trabalho, a exploração e o sistema capitalista como um todo, 
explica que em virtude do processo de alienação o trabalho perde o caráter formador do ser humano 
em que possível ao homem desenvolver suas capacidades, posto que passa agora a ser apenas um 
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O Serviço Social é, então, demandado enquanto partícipe do conjunto de 
profissões justificadas pelas necessidades de controle da força de trabalho 
e de legitimação da ordem societária burguesa, bem como das instituições e 
do próprio Estado, como mediadores das classes e projetos em disputa na 
sociedade. [...] A necessidade de compatibilizar as questões relativas aos 
interesses da industrialização e acumulação capitalista à legitimação do 
sistema com as necessidades das classes trabalhadoras são demandas 
que requererem e legitimam socialmente a profissão, enquanto partícipe da 
divisão social do trabalho capitalista.  

 

Sobre essa tensão, Iamamoto (2014) assinala que o exercício da profissão 

exige um sujeito que tenha competência profissional para propor e negociar com a 

instituição acerca de projetos que viabilizem e garantam direitos à classe 

trabalhadora, defendendo suas atribuições e direcionamento político-profissional. 

Para tanto o (a) Assistente Social precisa ir além da execução de ações rotineiras, a 

fim de apreender no movimento do real as possibilidades de materialização dos 

projetos que atendam aos interesses dos trabalhadores/usuários dos serviços. É 

válido destacar a contribuição de Iamamoto (2014, p. 611) nesta questão ao referir-

se que: 

 

O Estado, nos diversos níveis da federação, é hoje o maior empregador dos 
assistentes sociais, e a atuação na órbita das políticas públicas um espaço 
profissional privilegiado desse profissional. Existe uma necessária 
autonomia entre o trabalho profissional na política pública e a política 
pública. Profissão não se confunde com política pública de governo ou de 
Estado e nem o Serviço Social se confunde com assistência social, ainda 
que esta possa ser uma das mediações persistentes da justificativa histórica 
da existência da profissão. Assim, seus agentes não são meros 
operacionalizadores de políticas emanadas do Estado. (grifo da autora) 

 

                                                                                                                                                         
meio de subsistência para que o trabalhador garanta sua sobrevivência. Essa alienação se dá na 
medida em que o trabalhador não reconhece mais os objetos produzidos nem o processo de 
produção. Imbricado neste contexto, o trabalhador passa a não se reconhecer mais como homem 
que produz objetos, mas se vê na produção tal qual as máquinas que sem consciência alguma co 
processo produzem objetos de valor que passam a ser mais valorizados que seu próprio trabalho ou 
ainda do que ele enquanto sujeito humano social. Nas palavras de Marx (1964, p. 161): “A alienação 
do trabalhador no objeto exprime-se assim nas leis da economia política: quanto mais o trabalhador 
produz, tanto menos tem de consumir; quanto mais valores cria, tanto mais sem valor e mais indigno 
se torna; quanto mais refinado o seu produto, tanto mais deformado o trabalhador; quanto mais 
civilizado o produto mais bárbaro o trabalhador; quanto mais poderoso o trabalho, tanto mais 
impotente se torna o trabalhador; quanto mais brilhante e pleno de inteligência o trabalho, tanto mais 
o trabalhador diminui em inteligência e se torna servo da natureza”. De tal modo, o trabalhador ao 
alienar-se do próprio trabalho aliena-se também na sua relação com os outros seres humanos. 
Temos então que no processo produtivo do sistema capitalista, o trabalhador é tão descartável 
quanto uma máquina que só é interessante enquanto funciona em perfeitas condições e é produtivo. 
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É esse processo contraditório que permite ao profissional apreender as 

implicações políticas do seu exercício que se desenvolve nessa relação tensionada 

entre as classes sociais, não sendo possível pensar o Serviço Social como algo a 

parte. Yazbek (2014, p. 681) reforça essa ideia ao expor a seguinte reflexão: 

 

Trazendo essa tese para o exercício profissional em sua 
contemporaneidade estamos tratando das disputas políticas no espaço das 
políticas sociais, mediações centrais no exercício da profissão. Estamos 
tratando das disputas políticas na esfera pública e nas lutas sociais em seus 
impactos sobre as relações sociais.  Estamos tratando da questão de 
construção de hegemonia, na condução dos serviços sociais e das 
necessidades que atendem, bem como dos direitos que asseguram, não 
apenas como questão técnica, mas como questão essencialmente política, 
lugar de contradições e resistência. Âmbito a partir do qual é possível 
‘modificar lugares de poder demarcados tradicionalmente, e, portanto de 
abertura para construir outros’ e não apenas realizar ‘gestões bem-
sucedidas de necessidades, encobertas pelos signos de uma nova 
legitimação’. 

 

De tal modo, apreender o desenvolvimento histórico da profissão e a 

particularidade de sua formação, a fim de construir o exercício profissional com 

legitimidade política tal qual se encontra no Código de Ética da profissão, é parte 

fundamental do trabalho do (a) Assistente Social, que ao realizar mediações frente à 

disputa de interesses do capital versus trabalhadores trabalha em prol da garantia 

de direitos dos trabalhadores, fortalecendo esta classe e estruturando bases na 

direção da construção de outra ordem societária que supere a 

dominação/exploração do capital, conforme expressa o direcionamento do Projeto 

Ético-Político da profissão.  

Assim,  

 

Decifrar as novas mediações por meio das quais se expressa a questão 
social hoje é de fundamental importância para o Serviço Social em uma 
dupla perspectiva: para apreender as várias expressões que assumem, na 
atualidade, as desigualdades sociais — sua produção e reprodução 
ampliada — e para projetar formas de resistência e de defesa da vida e dos 
direitos, que apontam para novas formas de sociabilidade. (grifos da autora) 
(IAMAMOTO, 2014, p. 619)  

 

Sobre isso, é pertinente colocar o posicionamento do Conselho Federal de 

Serviço Social – CFESS em articulação conjunta com os Conselhos Regionais de 

Serviço Social – CRESS, sobre alguns temas que perpassaram os governos Lula e 

Dilma, e que de forma direta ou indireta influenciam as pesquisas dos (as) 
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Assistentes Sociais, afinal são direcionamentos da categoria que frequentemente 

são notificados através do site do CFESS, pelo chamado CFESS Manifesta41, onde 

a categoria se posiciona em relação a acontecimentos sociais, políticos, econômicos 

e culturais. Guerra (2012, p. 41) faz uma consideração pertinente ao aspecto político 

que o Serviço Social assume ao considerar a seguinte reflexão: 

 

Pela forma de inserção socioprofissional na divisão social e técnica do 
trabalho, o espaço reservado ao Serviço Social, como um ramo de 
especialização do trabalho coletivo, é o de dar respostas, buscar 
prontamente soluções à pluralidade de questões que lhes são colocadas, 
para o que necessita de fundamentos teórico-metodológicos, 
conhecimentos e saberes interventivos, habilidades técnico-profissionais, 
procedimentos teórico-metodológicos e de uma perspectiva ética com clara 
orientação estratégica. É a sua inserção na divisão social e técnica do 
trabalho na sociedade capitalista, sua localização na estrutura sócio-
ocupacional e a sua funcionalidade na sociedade burguesa, construída no 
espaço de mediação entre classes e Estado, que atribui à intervenção um 
caráter político. 

 

No ano de 2007, o CFESS lançou nota sobre as Políticas Sociais e o papel 

das conferências, neste caso específico por ocorrência da 6ª Conferência Nacional 

de Assistência Social, mas que também faz o chamado para a participação da 

sociedade no controle social e no exercício da cidadania, seja no âmbito da 

Assistência Social ou nas demais políticas sociais como a saúde. A manifestação 

aqui se inclina sobre as políticas públicas como um todo, ressaltando a importância 

da participação popular para construção de uma sociedade com justiça e equidade 

social, o que incide diretamente sobre o exercício profissional do (a) Assistente 

Social.  

No ano seguinte, a categoria define publicamente seu posicionamento sobre 

os concursos públicos para Assistentes Sociais, sobre os dois anos da Lei Maria da 

Penha, violência contra a mulher e ainda sobre a I Conferência LGBTTT – Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. 

Em 2009, o CFESS se posiciona publicamente em defesa dos direitos dos 

trabalhadores e sobre o Seminário Nacional de Serviço Social na Saúde. Já no ano 

seguinte, o destaque se dá sobre a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, em 

que o Serviço Social se afirma na luta por direitos humanos para os usuários da 

saúde mental. Em 2011 temos de modo muito forte a luta da categoria pelas 30 

                                                 
41

 As publicações do CFESS Manifesta podem ser encontradas no site do CFESS, conforme presente 
nas referências deste trabalho. 
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horas de trabalho para Assistentes Sociais, na busca pela efetivação da lei federal 

que determina carga horária semanal de 30h para estes profissionais. Também 

esteve em pauta a questão da desigualdade racial no Brasil, especialmente na data 

de comemoração da consciência negra, e encerrando o ano de 2011 o CFESS se 

manifesta sobre a 14ª Conferência Nacional de Saúde fortalecendo a luta pela saúde 

pública de qualidade para todos. 

Em 2013 ganhou destaque no tocante à saúde a problemática da saúde 

indígena pela ocorrência da 5ª Conferência Nacional da Saúde Indígena, na busca 

por uma saúde que respeite esta cultura. Em 2014, o tema central que permeou as 

discussões foi a efetivação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 

EBSERH, na qual o CFESS se posiciona contra a efetivação desta empresa na 

medida em que isto vai na contramão de um sistema público de saúde, ao passo 

que o repasse do fundo público se destina a entidades de direito privado, 

restringindo direitos e participação da população no controle social e democrático 

dos serviços públicos. Ao final deste ano, o CFESS ainda se coloca em defesa da 

saúde do trabalhador por ocasião da 4ª Conferência Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora, sendo este mais uma vez ponto de destaque nos 

debates da categoria. 

 A mais recente publicação da categoria, através do “CFESS Manifesta”, em 

abril de 2015, teve como ponto de análise o segundo mandato do governo Dilma, 

colocando seu posicionamento frente às políticas de governo que cada vez mais têm 

reduzido direitos socialmente conquistados pelos trabalhadores, principalmente 

aqueles sobre previdência e trabalho. Além disso, coloca-se contra todo e qualquer 

ato conservador e neoliberal, reafirmando dessa forma o Projeto Ético-Político da 

Profissão que se apresenta comprometido com a garantia inalienável da liberdade, 

dos direitos humanos, da democracia social e da superação da sociedade capitalista 

que gera desigualdades e exclusão social. 

O Serviço Social desempenha um papel no curso das contradições próprias 

do capitalismo, que se reproduz mediante a exploração da classe trabalhadora e o 

acirramento da Questão Social, aprofundando uma luta de classes em que o Serviço 

Social coloca-se em defesa e luta pelos direitos da classe trabalhadora. Assim, faz-

se de extrema importância a constante prática da pesquisa a fim de saber como 

essa relação vem se desenvolvendo e quais formas assume ao longo do 
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desenvolvimento capitalista e diante de cada modelo econômico-político vigente, 

uma vez que é o próprio objeto de trabalho do (a) Assistente Social. (IAMAMOTO, 

2004) 

De tal modo, o posicionamento do CFESS é uma forma de resistência que 

aumenta a tensão no cotidiano de trabalho do (a) Assistente Social e se faz 

fundamental no cotidiano do exercício profissional enquanto estratégia de 

fortalecimento da categoria, reafirmação dos princípios do Código de Ética e 

direcionamento do Serviço Social na sociedade, o que implica positivamente nas 

pesquisas que também buscam o aprimoramento da categoria.  

Nesse sentido, integrar a equipe de profissionais da área da saúde possibilita 

aos Assistentes Sociais conquistar mais um espaço de atuação em que pese ações 

que promovam a ampliação da cidadania, defesa intransigente dos direitos e 

liberdades dos sujeitos, garantia do exercício da democracia e estímulo à 

participação popular nos processos coletivos da política de saúde. Ressalta-se que a 

política de saúde permitiu ao Serviço Social inserir-se neste contexto desde o início 

da política, antes mesmo de existir a Lei nº 8080/90 que regulamenta o Sistema 

Único de Saúde - SUS.  

Foi graças a esse processo de inserção primária que o Serviço Social 

contribuiu de forma significativa para o avanço das práticas em saúde, bem como 

incorporou aspectos importantes trazidos pelo projeto de reforma sanitária e 

legislação do SUS. Dito isto, é válido mencionar que a área da saúde está entre as 

três áreas que mais empregam Assistentes Sociais no Brasil, segundo dados de 

uma pesquisa nacional realizada pelo CFESS no ano de 2005. 

Para além da prestação de serviços em saúde, a atuação do Serviço Social 

nesta área vincula-se à luta política de construção e efetivação de uma política 

pública que garanta direitos e condições de acesso aos serviços ofertados; reafirma 

e defende a necessidade de um Sistema Único de Saúde que considere os 

princípios da reforma sanitária, sendo válido ressaltar que o Projeto Ético Político do 

Serviço Social se encontra em consonância com tais princípios, especialmente no 

que tange à formação profissional e referenciais teóricos; junte-se a isso o fato de 

que o Serviço Social defende uma intervenção multidisciplinar que compreenda o 

indivíduo como ser social e suas mais diversas necessidades, por entender que a 

ausência de doença não é o único fator determinante para a saúde, mas também as 
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condições de vida dos sujeitos. Silva (2010, p.15) reforça esta ideia ao considerar 

que: 

 

Nesse sentido o profissional do Serviço Social deve através de seu 
conhecimento teórico-metodológico das diferentes expressões da questão 
social na área da saúde, criar meios para que os usuários (cidadãos em 
geral) possam adquirir consciência de seu direito à saúde e compreendam 
esta como dever do Estado em prove-la, como também fortalecer o caráter 
público das ações e serviços de seguridade social. Este profissional deve 
efetivar a promoção, prevenção, proteção, como está posto nos princípios 
do SUS, podendo ser realizado também trabalhos educativos com a 
comunidade, fortalecendo também as ações e serviços de atenção básica, 
pois estes são portas de entrada do sistema de saúde. 

 

A intervenção profissional na política de saúde e na atuação direta com os 

usuários e demais profissionais da área, busca uma intervenção que não se limite à 

prática curativa, mas que seja preventiva e socioeducativa a fim de promover a 

saúde de forma holística, como apontado no projeto de reforma sanitária.  

 

O Assistente Social deve criar espaços coletivos para a democratização de 
informações e conhecimentos para que através de uma prática reflexiva e 
crítica desse processo de promoção da saúde e prevenção de doenças 
possam acontecer. Essas ações não devem se restringir aos usuários dos 
serviços, mas também aos profissionais da saúde de uma forma geral. 
(SILVA, 2010, p. 15) 

 

Diante do quadro de acirramento das desigualdades sociais, negação de 

direitos, minimização dos sujeitos e sua condição estrutural de vida face à 

maximização do capitalismo e seus interesses, é imperativo que a luta por direitos 

seja travada e que as ações dos profissionais de saúde contribuam para viabilizar 

aos usuários não apenas o acesso aos serviços, mas que estes sejam de qualidade, 

democráticos e sem preconceitos. É nesse sentido que se faz necessário realizar 

estudos constantes sobre os diversos aspectos que constituem a saúde dos sujeitos, 

a fim de que se possa contribuir para a construção de uma política pública de saúde 

com caráter universal, igualitário e de promoção à saúde.  

A dimensão investigativa do Serviço Social é elemento intrínseco à profissão, 

sendo fundamental para subsidiar sua atuação, o desenvolvimento da categoria 

profissional e a forma como se posiciona na sociedade, bem como à formação de 

profissionais pesquisadores desde a graduação e aperfeiçoando na pós-graduação. 

Assim, as dimensões que integram o exercício profissional do (a) Assistente Social 
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precisam estar interligadas, na medida em que a prática e o uso de instrumentais 

técnico-operativos articulam-se diretamente à dimensão investigativa do profissional. 

Sobre esta articulação, Guerra (2012, p. 55) destaca: 

 

[...] Esta é uma mediação fundamental, posto que permite uma revisão dos 
fundamentos técnicos, teóricos e ético-políticos que orientam a profissão, 
conduzindo seu avanço no sentido de que aponta a tendências e permite 
uma antecipação, a reconstituição de objetos de intervenção, a apreensão 
de demandas emergente, a reconfiguração das demandas: ela é a 
dimensão do novo. É através desta dimensão que se pode fazer a crítica 
ontológica do cotidiano. A dimensão investigativa permite também a 
produção de conhecimentos voltados para os setores populares que são 
usuários das instituições às quais nos vinculamos. 

 

Para tanto, as diretrizes curriculares e os projetos pedagógicos são de suma 

relevância para a concretude da formação de profissionais que saibam pôr em 

prática o que a profissão defende, buscando não apenas transformações no seio do 

Serviço Social, mas principalmente, no seu campo de atuação, que é a própria 

sociedade capitalista. Dito isto, é válido frisar que a dimensão investigativa vem tão 

somente somar-se à dimensão interventiva e educativa da profissão, colocando em 

prática a relação teoria e prática, pois as duas coexistem e uma sem a outra se torna 

falha ou incompleta. Sobre as dimensões que subsidiam a instrumentalidade do 

Serviço Social, Guerra (2000, p. 158-159) aponta que são cinco e estão divididas da 

seguinte forma: 

 

1) Dimensão técnico-instrumental que, como razão de ser da profissão, 
remete às competências ieducação pnstrumentais pelas quais a profissão é 
reconhecida e legitimada; porém, ainda que seja necessário atende-las, o 
exercício profissional não pode se limitar às competências profissionais; 2) 
dimensão teórico-intelectual (...) sólido referencial teórico-metodológico que 
permita ao profissional distinguir entre os tipos de saberes e suas 
possibilidades. (...) O papel da teoria para o Serviço Social é tanto fazer a 
crítica ontológica do cotidiano quanto aprontar as possibilidades de ação de 
uma realidade sociohistórica; 3) dimensão ético-política, a qual implica a 
adoção de determinados valores, princípios, escolhas (ídeo-políticas), tendo 
por base finalidades; 4) dimensão investigativa, formar profissionais para 
pesquisar, analisar conjunturas e contextos sociohistóricos e institucionais, 
mas também buscar informações sobre os objetos e usuários dos serviços e 
saber transmitir as informações adequadas de maneira acessível; 5) 
dimensão formativa, pela qual todos os Assistentes Sociais são 
potencialmente competentes para atuar no âmbito da formação profissional. 
(grifo nosso) 

 

Assim, a dimensão investigativa e a necessária atividade constante de 

pesquisa da realidade, justifica e consolida a razão de existir do Serviço Social, e se 
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faz fundamental ao tomarmos como pressuposto que o Serviço Social atua 

diretamente sobre as manifestações e expressões da Questão Social, sendo, 

portanto, uma profissão que está diretamente vinculada às transformações sociais, 

políticas, econômicas e culturais, e para tanto, só a pesquisa e sua investigação do 

movimento do real, juntamente com as bases teóricas e de formação do Serviço 

Social, apontam o caminho que a profissão deve seguir. Guerra (2009, p. 714-715) 

reforça esta ideia ao expor que: 

 

No âmbito das nossas competências teórico-metodológicas, através da 
pesquisa sólida e rigorosa, desenvolve-se a capacidade de o Assistente 
Social compreender seu papel profissional no contexto das relações sociais, 
como foi dito, numa perspectiva de totalidade social. No âmbito das nossas 
competências políticas, a pesquisa permite que se apreenda a sociedade 
como um espaço de contradições, os interesses sociais e econômicos 
subjacentes aos projetos societários, partidários e profissionais. [...] Do 
mesmo modo, permite compreender o significado social e político das 
demandas e respostas profissionais. E não nos permite descuidar do 
estabelecimento de estratégias sociopolíticas profissionais. Por fim, mas 
não menos importante, no nível das competências técnico-operativas, a 
pesquisa desenvolve nossa capacidade de investigar as instituições, seus 
usuários, as demandas profissionais, [...]. Pela via da pesquisa é facultado 
ao profissional formular respostas que não apenas atendam às demandas, 
mas que, compreendendo o conteúdo político delas e o contemplando, ele 
possa reconstruí-las criticamente. 

 

É preciso apreender a realidade em sua forma mais singular e autêntica para 

saber quais mudanças e transformações são necessárias em uma intervenção. 

Setubal (2007, p. 69-70), sobre a importância da dimensão investigativa para a 

formação profissional, assinala:  

 

Acredita-se que os esforços coletivos, desenvolvidos por professores e 
alunos no sentido de implementar a pesquisa na universidade são 
fundamentais para o ensino, para a extensão e para a vida profissional. Só 
assim a formação acadêmica sairá do plano do ideal, do abstrato para dar 
corporeidade à prática profissional, seja ela desenvolvida na universidade, 
seja em outras instituições onde o assistente social funcionalmente se 
insere. É na relação pesquisa e ação, profissional e pesquisa que se 
adquire maturidade intelectual, que se desmistifica o aparente como 
realidade concreta, que se reconhece na realidade a sua complexidade e 
riqueza ao se constituir como totalidade.  

 

Setubal (2007, p. 70) ainda afirma que a pesquisa pode contribuir para a 

formação profissional e o cotidiano do exercício profissional ao expor que:  
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A pesquisa é um dos procedimentos teórico-metodológicos que, ao ser 
incorporado à prática profissional, poderá levar o assistente social a 
reinventar, reconstruir e até construir um vir a ser para o Serviço Social, a 
partir da eliminação da consciência acomodada e até adormecida. [...] 
Inumeráveis são as vantagens da pesquisa, para os que a praticam. Mas 
essa importância tem que ser exaltada desde os momentos iniciais da 
graduação por todos os que têm a missão de contribuir com uma postura 
interdisciplinar, com uma formação profissional aliada às demandas do 
mercado, com a fundamentação teórico-metodológica e com o projeto ético-
político da profissão.  

 

A partir destas reflexões, é possível observar que o Serviço Social se articula 

em dimensões que integram o exercício profissional, realizando-se sob condições 

objetivas e subjetivas historicamente determinadas, tendo como objeto de trabalho a 

questão social em suas mais variadas expressões. Por este motivo, se faz de 

extrema relevância estudar o cotidiano de trabalho dos (as) Assistentes Sociais, a 

fim de refletir sobre as dimensões dessa intervenção, o modo de pensar dos 

profissionais sobre determinado tema, analisar as condições de trabalho dos (as) 

Assistentes Sociais frente ao processo de regressão de direitos instituído pelo 

neoliberalismo, e ainda de forma ampla, pensar como a profissão vem se 

estruturando cotidianamente, quais os avanços e desafios que precisam ser 

enfrentados, a fim de ratificar e objetivamente expressar na práxis profissional os 

princípios que norteiam esta categoria. Sobre isso, Iamamoto (2014, p. 621-622) 

lembra que: 

 

Sendo a profissão um produto sócio-histórico, adquire sentido e 
inteligibilidade na dinâmica societária da qual é parte e expressão. Decifrar 
essa especialização do trabalho supõe, nesse sentido, elucidar os 
processos sociais que geram a sua necessidade social, o significado de 
suas ações no campo das relações de poder econômico e político — das 
relações entre as classes e destas com o Estado —, assim como a inscrição 
do Serviço Social no debate teórico e cultural de seu tempo. Portanto, situar 
o Serviço Social na história é distinto de uma história do Serviço Social 
reduzida aos muros da profissão, que tende a erigir o discurso dos 
profissionais como achados conclusivos da pesquisa. Esses, ao contrário, 
são materiais a serem submetidos ao crivo da crítica teórico-metodológica, 
redimensionando o seu significado no jogo das forças sociais. (grifos da 
autora) 

 

Estes aspectos que caracterizam, ainda que de forma concisa, o Serviço 

Social, direcionam a reflexão ao pensamento teórico que norteia a profissão, 

trazendo concretude e possibilitando que o Projeto Ético-Político da profissão seja 

materializado no cotidiano de atuação do (a) Assistente Social, que é a teoria social 

de Marx, mais precisamente o método dialético, que orienta tanto o exercício 
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profissional na prática interventiva, quanto a área de pesquisa na dimensão 

investigativa. Se faz relevante acrescentar este breve ponto, uma vez que a forma 

de pensar a sociedade e a maneira como se dá a reflexão para a ação são 

fundamentais para construção e desenvolvimento de uma categoria profissional.  

Assim, ao escolher o marxismo como orientação para o Serviço Social, os 

elementos da prática investigativa e interventiva passam a ser guiados pela reflexão 

crítica da realidade, pelo exercício da dialética, pelo entendimento de que o 

profissional deve pautar o exercício profissional buscando a essência das coisas e 

dos fatos, não se permitindo estar apenas no nível da aparência. O objeto de 

pesquisa e de trabalho do (a) Assistente Social é a própria sociedade e as 

expressões da questão social, imersos na conjuntura macrossocial que atua como 

determinante para aquela realidade estudada ou foco do trabalho. Sobre isso, José 

Paulo Netto (2011, p. 21), faz a seguinte consideração: 

 

Assim, a teoria é o movimento real do objeto transposto para o cérebro do 
pesquisador – é o real reproduzido e interpretado no plano ideal (do 
pensamento). Prossigamos: para Marx, o objeto da pesquisa (no caso, a 
sociedade burguesa) tem existência objetiva; não depende do sujeito, do 
pesquisador, para existir. O objetivo do pesquisador, indo além da 
aparência fenomênica, imediata e empírica – por onde necessariamente se 
inicia o conhecimento, sendo essa aparência um nível da realidade e, 
portanto, algo importante e não descartável –, é apreender a essência (ou 
seja: a estrutura e a dinâmica) do objeto. Numa palavra: o método de 
pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa 
alcançar a essência do objeto. Alcançando a essência do objeto, isto é: 
capturando a sua estrutura e dinâmica, por meio de procedimentos 
analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador a reproduz no plano do 
pensamento; mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o pesquisador 
reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que investigou. 

 

 

Netto (2011, p. 55) assevera a discussão, ao expor: 

 

Enfim, observe-se que estamos tratando de investigação no plano do 
conhecimento (aliás, o método de Marx, tal como foi tematizado aqui, é um 
método de conhecimento). E do conhecimento não se extraem diretamente 
indicativos para a ação, para a prática profissional e interventiva. Mas não 
se terá uma prática eficiente e inovadora se ela não estiver apoiada em 
conhecimentos sólidos e verazes. 

 

De tal modo, refletir sobre a dimensão investigativa implica diretamente 

discutir acerca da teoria social que fundamenta a profissão, para se compreenda de 

modo mais claro o modo de pesquisa empreendido pelo Serviço Social, bem como a 
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essência da atuação profissional. O (a) Assistente Social, portanto, ao se debruçar 

sobre uma pesquisa, está na verdade investigando um dado aspecto da realidade 

social permeado por determinantes diversos, de modo que sua análise deve partir 

do movimento do real daquilo que é concreto, para o campo das ideias, da reflexão 

crítica e constante, do abstrato.  

 

 

2.3.2 Saúde Mental e o trabalho do (a) Assistente Social 

 

Com relação à discussão do tema Saúde Mental, segundo tema mais 

estudado nas dissertações do PPGSS entre os anos 2000 e 2014, este 

aparecimento se dá tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, demarcando 

sua relevância social perante os estudantes de pós-graduação, acompanhada de um 

momento em que esta área da saúde vem ganhando espaço na busca pela 

consolidação da Reforma Psiquiátrica em consonância com os princípios defendidos 

pela Reforma Sanitária, bem como se vincula também aos preceitos que definem e 

consolidam o Serviço Social. 

Sobre o panorama da saúde mental nos últimos 15 anos, temos que esta área 

da saúde vem passando por mudanças significativas em sua composição e estrutura 

desde meados dos anos 1980 com o processo de desinstitucionalização que 

buscava substituir os hospitais psiquiátricos por ampla rede de serviços 

extrahospitalar (TENÓRIO, 2002).  

Outro ponto que chama atenção nesse momento de reconfiguração, e que é 

oriundo da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica, é o rompimento do 

paradigma patologia/cura, que passa agora a considerar outras dimensões da vida 

em sociedade como elementos fundamentais à compreensão da saúde. Com o 

advento do SUS, a rede de saúde mental passa a contar com os Centros de 

Atenção Psicossocial – CAPS e com os Núcleos de Atenção Psicossociais – NAPS, 

diminuindo a quantidade de internações e iniciando o processo de reestruturação da 

saúde mental. Rocha (2012, p. 48) reforça esta ideia ao afirmar: 

 

Neste sentido, reconhece-se a dimensão social dos sujeitos, isto é, a 
reforma psiquiátrica reconhece a questão social como um dos 
determinantes do sofrimento mental, que deve ser levado em conta na 
reabilitação dos indivíduos. As condições de vida dos doentes mentais 
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passam a ser um elemento de reabilitação, pois parte-se do pressuposto 
que, se as relações sociais destes indivíduos são caracterizadas por 
violações de direitos, se seu ambiente de vivência cotidiana é marcado por 
expressões da questão social, tais como insalubridade, dificuldade do 
provimento de alimentação e medicação, dentre outros, certamente o 
processo de reabilitação psicológica destes sujeitos encontrará sérios 
limites. 

 

Nessa direção, o Brasil começa a vivenciar um processo de redução dos 

hospitais psiquiátricos e maior desenvolvimento de serviços substitutivos, como os 

CAPS, sendo este também mais um campo de trabalho para o Serviço Social, visto 

que os CAPS e NAPS desempenham suas funções de modo interdisciplinar, atributo 

advindo da Reforma Psiquiátrica, onde as especialidades são essenciais para 

reconstrução dialética do objeto. (ROBAINA, 2010). 

Esse novo modo de conceber a saúde mental, para além da mudança 

quantos a oferta de serviços traz também uma nova estrutura de trabalho com os 

usuários, que agora passam a ser sujeitos de direitos vistos em uma perspectiva de 

integralidade e, para tanto, passam a ter uma equipe interdisciplinar que o enxerga 

como indivíduo humanizado e reconhecido dentro da sociedade, de modo que as 

políticas sociais também precisam estar fortalecidas e integradas para receber esse 

público. Scheffer e Silva (2014) apontam que a intersetorialidade na saúde mental 

propõe superar a lógica de fragmentação que acompanha a história das políticas 

públicas no enfrentamento da questão social. 

Destaca-se que imerso na conjuntura neoliberal, a política de saúde mental 

sofre diretamente os efeitos perversos desse sistema que vem se difundido cada vez 

mais desde o governo FHC, tendo continuidade no governo Lula e também no 

governo Dilma. De acordo com Melo e Rosa (2009) o que se observa é que sendo a 

política de saúde mental um eixo da política de saúde que integra o tripé da 

seguridade de social juntamente com a assistência e a previdência social, é 

importante destacar que esta se encontra em um momento difícil, tendo em vista 

que a assistência social vincula-se majoritariamente a políticas sociais de 

focalização e seletividade, de modo que os usuários não encontram nesta um meio 

de ultrapassar as expressões da questão social, até mesmo porque este não o 

objetivo deste tipo de política focalizada. 

No que se refere à previdência, a vida dos usuários da saúde mental tem se 

tornado mais complicada, pois esta política tende a restringir os contribuintes e se 
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torna deficitária na medida em que faz parte dos gastos sociais que o governo 

neoliberal não se propõe a assumir em sua plenitude; por conseguinte, na própria 

política de saúde, temos os constantes processos de privatização sobre os serviços 

de saúde, sem falar nos CAPS e NASF que o projeto neoliberal coloca-os como 

serviços ambulatoriais dissociados do SUS, devendo dar conta da sua própria 

demanda. 

Por ser um campo de atenção psicossocial, constitui-se também como um 

espaço em que as expressões da questão social apresentam-se cotidianamente, 

sendo, portanto, espaço genuíno de trabalho do (a) Assistente Social. Conforme nos 

lembra Iamamoto (2011, p. 160) sobre a questão social: 

 

A questão social expressa, portanto, desigualdades econômicas, políticas e 
culturais das classes sociais, mediatizadas por disparidades nas relações 
de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando e 
causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da 
civilização. Dispondo de uma dimensão estrutural, ela atinge visceralmente 
a vida dos sujeitos numa ‘luta aberta e surda pela cidadania’, no embate 
pelo respeito aos direitos civis, sociais e políticos e aos direitos humanos. 
Esse processo é denso de conformismos e rebeldias, expressando a 
consciência e a luta pelo reconhecimento dos direitos de cada um e de 
todos os indivíduos sociais. É nesse terreno de disputas que trabalham os 
assistentes sociais. (grifos da autora) 

 

Melo e Rosa (2009) destacam que por demandas psicossociais a que se 

atribui o exercício profissional do (a) Assistente Social não se verifica a prática de 

terapias, mas de demandas referentes à moradia, educação, trabalho e cidadania. 

Robaina (2010) afirma que o trabalho do Serviço Social nos CAPS e NAFS 

direciona-se às famílias no que se refere ao perfil de famílias dos usuários, aos 

serviços que podem ser ofertados a este grupo, aos direitos individuais e coletivos 

através de serviços de assistência social, saúde, educação, cidadania, moradia e 

ainda participação em conselhos e associações, despertando e estimulando os 

sujeitos para o controle social. Silva (2010, p. 17) complementa o expor: 

 

O profissional deve trabalhar no fortalecimento da rede se esta já estiver 
articulada, se não o trabalho deve estar na construção desta rede, para que 
todos os componentes da rede estejam com sua ação particular e também 
relacionada com os outros para que atinjam o objetivo comum, a 
consolidação das políticas sociais, pois só assim a saúde será efetivada 
integralmente, pois ela está integrada aos demais direitos. 

 

Corroborando com o exposto, Scheffer e Silva (2014, p. 374) afirmam: 
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A importância do Serviço Social na Saúde Mental cresceu, ainda mais, com 
a inclusão dos usuários e familiares nas políticas, ações de cidadania e 
ações de direitos do sujeito e na questão social que vivencia o usuário e sua 
família. Hoje essa realidade mudou para melhor atender o sujeito com 
transtorno mental enquanto sujeito portador de direitos. O Serviço Social 
tem um papel diferenciado para complementar a equipe multidisciplinar nos 
CAPS, que promove na rede uma articulação de direitos sociais. 

 

Outro ponto de atuação é a questão da geração de trabalho e renda, relações 

de trabalho, valor de uso e valor de troca, tendo em vista que nestes serviços são 

desenvolvidos trabalhos artesanais em oficinas e que há usuários que mantém 

vínculo empregatício, a exemplo dos usuários do CAPS destinado a tratamento de 

usuários de álcool e drogas. Sobre a atuação do (a) Assistente Social na saúde 

mental, Melo e Rosa (2009, p. 16) ratificam o exposto ao afirmar: 

 

Desse modo, o assistente social contribui no processo de acesso a 
determinados direitos pela veiculação de informação, aproximação dos 
canais garantidores de direitos e no fomento à criação de conselhos locais 
de saúde. De outra maneira, também, pode atuar como agente político no 
interior da própria equipe de saúde mental, pois é identificado como um 
profissional que faz circular as informações entre os diferentes membros da 
equipe; questiona o cotidiano institucional fazendo com que a equipe 
funcione e acione seu potencial em prol das necessidades dos usuários e 
do serviço. 

  

Assim, o campo da saúde mental vem se constituindo um espaço cada vez 

mais abrangente de trabalho do Serviço Social, em que é possível materializar os 

preceitos do Código de Ética da Profissão, em consonância com a Reforma 

Sanitária, construindo práticas indisciplinares que integram o saber e buscam 

compreender e trabalhar os usuários em uma perspectiva macrossocial, tal qual é a 

realidade que os cerca, tomada por determinantes diversos e que possuem extrema 

relevância na atuação profissional. 

 

2.3.3 Saúde do Trabalhador e a inserção do (a) Assistente Social 

 

O terceiro tema que mais foi discutido nas dissertações do PPGSS entre 2000 

e 2014 foi sobre a Saúde do Trabalhador, que de acordo com o gráfico 842 foi 

                                                 
42

 O Gráfico 8 que trata do tema x períodos históricos está localizado na página 70. 
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bastante discutido apenas no governo da atual presidente Dilma Roussef, não tendo 

aparecido no governo anterior, como os demais temas de discussão.  

A saúde do trabalhador é um tema recente na pauta de discussões sobre 

saúde, apesar da existência da Lei Elói Chaves e das Caixas de Aposentadorias e 

Pensões43 voltadas exclusivamente aos trabalhadores, a saúde do trabalhador não 

era em si o foco da atenção, pois o objetivo era a questão da previdência e o acesso 

aos serviços de saúde. Nesse sentido, de acordo com Lacaz (2010) a saúde do 

trabalhador começou a ser estudada somente após a criação do SUS, com grande 

apoio da Reforma Sanitária, com ênfase na implantação de uma Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador em que fosse possível congregar o Ministério da Saúde, do 

Trabalho e da Previdência Social, bases que sustentam o trabalho enquanto questão 

de política pública. 

No entanto, somente em 2002 encontram-se registros legais de programas 

voltados à saúde do trabalhador, ainda que de forma tímida. Os anos seguintes 

foram mais promissores à esta temática, podendo-se destacar a ampliação da Rede 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – RENAST e construção de 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, ambos através da 

Portaria 1.679/GM de 2002, que tem como função dar suporte ao SUS no que se 

refere à promoção, proteção, recuperação, diagnóstico e tratamento aos 

trabalhadores urbanos e rurais. No ano de 2012, através da Portaria GM/MS nº 

1.823, é criada a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que 

tem por finalidade definir os princípios, diretrizes e estratégias que deverão ser 

observadas nas esferas federal, estadual e municipal de gestão do SUS, a fim de 

que se alcance a promoção de ações visando à proteção da saúde dos 

trabalhadores e redução de morbimortalidades advindas do processo de trabalho, 

visando atenção integral à saúde do trabalhador.  

                                                 
43

 A Lei Elói Chaves, publicada em 1923, consolidou as bases do sistema previdenciário brasileiro 
com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões, em primeiro momento destinada apenas 
aos trabalhadores das empresas ferroviárias, estendendo-se posteriormente aos trabalhadores 
portuários, telegráficos, servidores públicos e mineradores. As caixas de aposentadorias e pensões 
eram administradas pela iniciativa privada, de forma que o Estado era apenas responsável pela 
criação das caixas e regulamentação de seu funcionamento, tinham como objetivo prover ao 
trabalhador aposentadoria integral com 30 anos de serviço e 50 anos de idade, indenizações em caso 
de acidente de trabalho e pensão por morte para os dependentes. Vale salientar que esta conquista 
foi fruto da luta coletiva dos trabalhadores, sendo, portanto, uma conquista social, entretanto, era 
passada à sociedade como favores e benesses das empresas e do Estado aos trabalhadores. 
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No decorrer dos dois mandatos do governo Lula e primeiro mandato do 

governo Dilma, as ações sobre a saúde do trabalhador são apenas de 

aprimoramento dos programas já existentes através de conferências e debates, de 

modo que continua sendo uma área secundária nas ações, especialmente por se 

tratar de uma política que possui 3 eixos normativos (saúde, trabalho e previdência 

social), o que na maioria das vezes resulta em falta de consenso nas ações e 

consequente estagnação da política. 

Convém ressaltar, conforme aponta Olivar (2012), que a RENAST e o 

CEREST vêm se configurando muito mais como apoio assistencial do que 

impulsionador de reflexões e ações que transformem a saúde do trabalhador em 

uma política fortalecida e que atenda aos interesses dos trabalhadores do modo 

como foi proposto. Essa forma assistencial de execução dos serviços implica nos 

demais serviços de saúde que compõem o SUS a desobrigação na prestação da 

assistência, de modo que tudo que é referente ao trabalhador é encaminhado ao 

CEREST, desabilitando a efetivação do trabalho em rede e ainda dificultando o 

processo de planejamento de ações e participação em outras instâncias por parte da 

equipe do CEREST. 

Há, portanto, uma fragilidade institucional na política de saúde do trabalhador 

que deságua nos serviços de saúde, na previdência social, nos sindicatos e nos 

próprios trabalhadores que, já não bastasse o contexto neoliberal de exploração 

máximo do trabalho humano, sentem-se desprotegidos pelos próprios instrumentos 

que deviam assegurar a proteção e validação de seus direitos. Ao observarmos mais 

uma vez o gráfico 8, veremos que o tema saúde do trabalhador teve grande 

desempenho no governo Dilma, em que acreditamos que tal ocorrência se deve não 

fato deste campo ter sido prioridade nas ações governamentais, pois nunca o foi, 

mas justamente pelo motivo contrário.  

Acredita-se que os estudos nessa área tenham sido despertados nesse 

momento histórico em função do processo de acirramento das desigualdades sociais 

que se tem vivenciado, do crescimento dos trabalhos temporários e da rápida taxa 

de evasão dos mesmos, da crise da previdência social que cada vez mais 

restringem direitos, bem como do próprio mercado de trabalho que tem explorado 

cada dia mais o trabalhador no que se refere a ser polifuncional, a ter alto nível de 
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capacitação e receber baixos salários, além das condições de trabalho que na 

maioria dos casos não são ideais e da consolidação do desemprego estrutural. 

Ainda sobre a saúde do trabalhador é fundamental destacar a participação do 

Serviço Social nessa área possui traços semelhantes à própria profissão, tendo em 

vista que o (a) Assistente Social também faz parte da categoria de trabalhador 

assalariado que vende sua força de trabalho ao capital. É principalmente nessa 

relação de tensão que se concentra o trabalho desse profissional na saúde do 

trabalhador, na relação contraditória entre defender os direitos dos trabalhadores, 

conforme os princípios dos normativos da profissão, e atender aos interesses do 

capital, que contrata seus serviços ainda que de forma indireta através do Estado. 

No campo da saúde do trabalhador, o Serviço Social é chamado a responder 

às demandas profissionais vinculados aos projetos coletivos, sendo impulsionado 

pelo sistema neoliberal a adequar-se às exigências de acumulação do capital e ao 

mesmo tempo viabilizar à classe trabalhadora seus direitos e construção de novos 

espaços de debate e democratização, conforme estabelece o Projeto Profissional do 

Serviço Social. Sobre a atuação do (a) Assistente Social na saúde do trabalhador, 

Olivar (2010, p. 18) destaca: 

 

Os assistentes sociais que se inserem na área temática da saúde do 
trabalhador no Sistema Único de Saúde são chamados a atuar, no tempo 
presente, na esfera de gestão e planejamento, ampliando seu espaço 
ocupacional para atividades relacionadas ao controle social, à implantação 
e orientação de conselhos gestores, à capacitação de conselheiros e à 
assessoria às equipes de saúde das chamadas ‘redes sentinelas’ na 
sensibilização para a atenção aos acidentes de trabalho nas emergências 
públicas de saúde, somando-se às atividades tradicionais demandadas 
historicamente, como a assistência e a tão decantada em debate da saúde 
coletiva, que é a questão do acolhimento individual ao trabalhador. 

 

Assim, nesta área específica da saúde, por ser um campo amplificado que 

abrange todos os elementos que circundam o trabalhador, e partindo do pressuposto 

que a saúde demanda de um conjunto de fatores determinantes social, político, 

econômico e cultural, conforme Olivar (2010) o (a) Assistente Social direciona sua 

atuação à diferentes espaços e políticas sociais, tais como a vigilância e educação 

em saúde, participação em sindicatos, gestão de recursos humanos voltados a 

elaboração de programas para a saúde do trabalhador, centros de 

referências/hospitais gerais/serviços referenciados de atendimento à saúde do 
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trabalhador, e ainda prestando assessoria e consultoria sobre o tema. Acerca do 

trabalho do (a) Assistente Social, Iamamoto (2014, p. 618-619) destaca: 

 

[...] Desenvolvemos uma ação educativa na prestação de serviços sociais, 
viabilizando o acesso aos direitos e aos meios de exercê-los e contribuindo 
para que necessidades e interesses dos sujeitos de direitos adquiram 
visibilidade na cena pública e possam ser reconhecidos. Afirmamos o 
compromisso com os direitos e interesses dos usuários, na defesa da 
qualidade dos serviços sociais. 

 

Quanto aos demais temas das dissertações, estes são apresentados de 

forma linear entre os anos 2003 a 2014, demonstrando que não estão em destaque 

nas pesquisas, mas que continuam sendo objeto de estudo, apesar do incentivo à 

pesquisa estar voltado para outras áreas da saúde em destaque nos governos Lula 

e Dilma. Este fato leva à reflexão para a possibilidade de outros temas relevantes 

como a análise da política de saúde, por exemplo, serem alvo de um processo de 

“esquecimento” forçado para que não se concretize um debate ou questionamento.  

De acordo com Menicucci (2011) ao analisar o período de governo do 

Presidente Lula (2003-2010) afirma que a política de saúde esteve mais voltada para 

os condicionantes de saúde do que para a estruturação/manutenção/financiamento 

da política em si. Decorre que houve por parte do governo o reconhecimento dos 

problemas sociais como a fome e a miséria que atingem diretamente a saúde, ao 

que o governo propôs-se a enfrentar com políticas de transferência de renda e 

ações focalizadas e que não atingem o cerne da questão, conforme debatido na 

introdução desta dissertação. Além da pobreza, houveram ações/programas 

destinados ao desenvolvimento urbano, no que se refere à moradia, melhoria da 

qualidade do ensino, segurança alimentar e nutricional, promoção da igualdade 

racial e de gênero, e ainda políticas de inclusão social.  

Desse modo, a atenção à esta política se verifica nas ações sobre os 

determinantes em saúde, que influenciam diretamente o nível de saúde da 

população. É possível verificar também que os serviços de saúde como hospitais da 

rede pública e hospitais universitários também foram objeto de trabalho no governo 

Lula, ainda que tenham seguido um rumo avesso à perspectiva de participação 

social e universalidade. Menezes (2001) aponta que neste aspecto o governo Lula 

deu continuidade ao que fora iniciado no governo FHC ao viabilizar a implantação de 

Fundações Estatais de Direito Privado, que propõem um novo modelo de gestão do 
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SUS na medida em que privatizada pelo sistema a iniciativa privada passa a ter 

autonomia no que refere aos gastos, recursos humanos, vínculo empregatício e 

controle social. Semelhante às Fundações Estatais, no ano de 2010 é criada a 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, que passaria a regular o 

funcionamento dos hospitais universitários sob os mesmos parâmetros das 

Fundações, tendo em vista seu caráter de direito privado. 

O que se verifica com isto é um movimento forte de retomada às medidas de 

privatização iniciadas no governo FHC, que visam tornar privada a prestação de 

serviços sociais, as políticas sociais e até os direitos dos trabalhadores, que vêm 

sendo exauridos a cada dia. Verifica-se, portanto, que há uma clara tensão no modo 

como a política de saúde vem sendo gerida, pois o projeto de Reforma Sanitária que 

possibilitou a criação do SUS não se materializa em sua totalidade frente os 

constantes ataques que vem sofrendo por parte do modelo neoliberal e seu projeto 

de minimização de direitos e gastos sociais, pautando ações que mantenham as 

desigualdades a um nível considerável para manutenção do sistema capitalista. 

Conforme Menezes (2001, p. 7) temos que: 

 

Ao analisarmos a política de saúde durante a gestão do governo Lula, 
devemos expor que as alterações do sistema não deram conta das 
demandas da população. Assim como, a preocupação era manter 
condições favoráveis aos interesses privatistas. Tais mudanças e inovações 
tecnológicas, postas na saúde visavam ser legitimadas pela eficiência e 
eficácia, encobrindo tensões existentes em um projeto privatista e o projeto 

histórico da Reforma Sanitária. 
 

De tal modo, há que se considerar o salto positivo que o governo Lula 

promoveu na saúde no que se refere aos determinantes sociais que influenciam a 

qualidade da saúde, entretanto, não é possível permitir que este fato camufle o 

modo como a política de saúde em seus princípios vem sendo tratada. Ao 

retomarmos a reflexão anterior sobre os temas pouco discutidos nas dissertações, 

elencamos o tema política de saúde como um deles, de modo que diante da 

apresentação das ações do governo fica claro notar que possivelmente a política de 

saúde e o SUS venham sendo pouco debatidos por não estarem no centro político 

de divulgação do governo de forma massiva quanto os demais.  

Há, portanto, um processo sutil e ao mesmo tempo agressivo do governo 

fortalecer ações de cunho neoliberal, pois, ao elevar o nível de outros setores da 
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política de saúde, atendendo aos anseios da população (ainda que minimamente), é 

possível escamotear os reais interesse da política neoliberal e transformar a gênese 

da política de saúde. É válido ressaltar que essa forma de governo foi continuada no 

governo Dilma Rousseff, com o agravante de um processo maior de 

recrudescimento da questão social que impacta diretamente na política de saúde, de 

modo que o projeto neoliberal ganhou mais força principalmente em função das 

alianças que o governo realizou para desenvolver seu plano de governo.  

Dito isto, fica nítido que o projeto neoliberal modifica o sentido das políticas 

sociais e os avanços que deveriam existir no governo Dilma encontram-se 

estagnados, tendo em vista a situação da política de seguridade social que vem 

restringindo direitos, ou ainda sobre a questão do trabalho, em que o nível de 

desemprego têm se elevado, exemplos estes da conjuntura neoliberal para com as 

políticas sociais, onde o capital público deve ser mínimo para o social e máximo para 

o capital e os serviços sociais ficam a cargo da sociedade social pela via da 

filantropia. 

O que se quer deixar claro é que normalmente busca-se pesquisar o que está 

em forte discussão, bem como aquilo que interfere diretamente no cotidiano de 

vivência profissional ou acadêmica, tal qual as ações focalizadas em saúde incidem 

na vida dos usuários dos serviços, de modo que há um movimento que tende a 

discutir prioritariamente questões específicas da saúde, que se aproximam mais 

facilmente no concreto, se apresentam mais fácil na dinâmica social, enquanto que 

traçar uma análise em maior âmbito da política de saúde no contexto neoliberal 

torna-se, muitas vezes, algo pouco palpável por parte dos pesquisadores, como se 

esse concreto se tornasse abstrato, pelo menos em certo nível. O estudo da política 

de saúde como um processo amplo vem sendo alvo, portanto, de um esvaziamento, 

uma vez que ao subdividir demasiadamente o tema saúde, perde-se de vista o todo 

que compõe os inúmeros programas e políticas de saúde.  

Assim, destacamos que é preciso discutir mais sobre a política de saúde 

enquanto uma política de fato, que apresenta discursos contraditórios e que é 

manipulada por forças econômicas e que sofre ataques que colocam em questão 

sua matriz, sua originalidade, como é o caso do SUS que vem sendo enfraquecido 

em seus princípios da Reforma Sanitária pelo projeto neoliberal, incidindo não 
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apenas na saúde, mas na assistência, na previdência, no trabalho e na própria vida 

em sociedade. 

De tal modo, o ordenamento da saúde enquanto política pública vem 

perdendo espaço na discussão teórica tanto por parte da conjuntura político-

governamental que fraciona informações e descontrói a ideia da complexidade, bem 

como por parte da própria graduação, que passa a ser tão especialista que esquece 

que até mesmo a especificidade faz parte de um todo, de uma complexidade que 

precisa discutir os vieses da política de saúde, enquanto política de governo, 

determinante econômico e instrumento de cultura e educação. 

Este item da dissertação que discutiu a influência dos períodos históricos na 

escolha dos temas de pesquisa, e se concentrou em debater os três temas mais 

apresentados nas dissertações permiti-nos afirmar que o contexto social, político e 

econômico por si só não é determinante para a escolha do tema, visto que exercem 

influência significativa sobre a investigação, mas que precisa estar vinculado a 

outros fatores como a motivação, anteriormente debatida. Fez-se necessário 

apresentar o contexto histórico macrossocial, especialmente vinculado às políticas 

sociais quando se discutiu cada tema em particular, tendo em vista que as ações e 

políticas públicas mantêm uma relação estreita com a saúde e, por conseguinte, 

com os objetos de pesquisa de cada dissertação, sejam estas pesquisas com 

utilização de fontes documental ou com seres humanos. O que ser quer colocar, é 

que todo objeto de investigação está inserido em uma conjuntura que ultrapassa seu 

âmbito próprio e vincula-se à outros setores e segmentos, de forma que ao 

pesquisador é imprescindível a análise do objeto vinculado a esta realidade concreta 

e macrossocial.  

Nesse sentido, consideramos a partir do que foi observado que a motivação e 

o contexto histórico estão interligados na escolha do tema na medida em que um 

complementa o outro, seja do ponto de vista subjetivo (motivação) ou prático/real 

(conjuntura), e que há ainda outro aspecto a ser considerado do ponto de vista 

teórico/instrumental que só poderá ser alcançado a partir dos aportes teórico-

metodológicos da pós-graduação em seu sentido mais particular, no que tange à 

estrutura do programa e do que é ofertado como meios de desenvolvimento da 

pesquisa social. Os itens seguintes abordam a pós-graduação e seu 
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desenvolvimento, com atenção especial para a contribuição desta junto aos 

discentes e seus processos investigativos. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: os desafios ao método 

  

Ao realizar o estado da arte com as dissertações em saúde, se faz 

fundamental discutir acerca do método utilizado para elaboração da investigação, no 

que concerne a pesquisa empírica e teórica, tendo em vista a necessária vinculação 

entre essas. O método se exerce no estabelecimento da relação entre teoria e 

objeto real sendo uma avaliação crítica composta de procedimentos normativos para 

coleta de dados e análise, com uma orientação teórica que seja coerente ao método 

proposto que, por sua vez, servirá de fundamento para a pesquisa empírica.  

Assim, este capítulo apresenta uma análise das produções em saúde do 

PPGSS/UFRN no que se refere ao objeto de estudo das pesquisas, a relação deste 

com o tema proposto para investigação e o local em que o objeto é apresentado de 

forma de analítica no texto. 

Esta discussão desenvolve-se em virtude dos resultados obtidos com a 

realização do estado da arte nas dissertações em saúde, em que os dois aspectos 

acima expostos chamaram a atenção, especialmente mediante a afirmação 

categórica de todas as produções pelo uso do método de análise de Marx. 

Fundamenta teoricamente esta apreciação das perspectivas teórico-

metodológicas autores como: José Paulo Netto (2011), Michael Löwy (1985), 

Cláudia Mônica dos Santos (2013), Ivo Tonet (2013), bem como Karl Marx (1964), 

entre outros. 

 

3.1 QUANTO A RELAÇÃO TEMA E OBJETO 

 

 Um aspecto central na realização do estado da arte, bem como no 

desenvolvimento da técnica da análise de conteúdo com as dissertações em saúde, 

objeto de estudo desta pesquisa, foi observar se os elementos “objeto” e “tema” 

estavam definidos nas produções, visto que compreender a diferença entre estes e 

delimitar a centralidade da investigação é essencial para que se alcancem os 

objetivos propostos é uma tarefa que exige clareza quanto à funcionalidade de cada 

um destes elementos.  

O gráfico abaixo aponta a relação entre tema e objeto, de modo que foi 

analisado a partir do que estava exposto nas dissertações em saúde e tem por 
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objetivo observar se o objeto proposto para a pesquisa estava em consonância com 

o tema, bem como se a partir da leitura das produções e apresentação dos dados foi 

possível identificar a presença do objeto de estudo tal qual foi anunciado nos 

momentos introdutórios. 

 
Gráfico 10 – Relação tema e objeto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

Ao analisar as produções em saúde verificou-se que 100% das pesquisas 

definem de forma escrita o seu objeto de estudo, deixando claro o lócus da pesquisa 

e o tema central da discussão, informações estas encontradas no resumo e na 

introdução. Entretanto, ao aprofundar a leitura das dissertações, é possível observar 

que em alguns casos há certa dissonância entre o que é apresentado como objeto e 

a discussão dos dados coletados, o que nos leva a crer que a definição do objeto de 

pesquisa pode ter sido equivocada. Outro ponto é a relação entre tema e objeto, 

conforme aponta o gráfico 10, que revela que em 90% das dissertações há relação 

entre estes dois elementos, o que nos permite concluir que a escolha do objeto e a 

definição do tema estão em consonância, o que foi possível comprovar com a leitura 

mais apurada das produções. No entanto, em 10% das produções não foi 

identificada relação entre o tema e o objeto de pesquisa. 

Isto nos leva a discussão do que se compreende por objeto e por tema, pois 

se presume que a dificuldade na definição destes elementos parte do princípio de 

conceituação, haja vista que pode haver uma ideia equivocada e que, 

consequentemente, desencadeia escolhas de tema e objeto que não estão em 
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consonância, o que pode dificultar desde a proposição dos objetivos até a 

construção de instrumentos para coleta de dados e interpretação destes. 

Assim, entende-se que objeto de estudo é aquilo sobre o qual o pesquisador 

irá se debruçar utilizando procedimentos metodológicos que visem alcançar os 

objetivos propostos. Não se trata do tema da pesquisa, pois o objeto de estudo é 

aquilo que permitirá ao pesquisador encontrar respostas às indagações que o 

motivaram a pesquisar. Por exemplo, nesta dissertação aqui exposta, o tema é a 

produção de conhecimento em saúde do PPGSS, e o objeto de estudo são as 

produções em saúde do PPGSS/UFRN, o que significa que o debruçar maior da 

investigação se dará sobre este objeto, que por sua vez, possui como técnica de 

análise o estado da arte. 

O tema, por sua vez, consiste naquilo que o pesquisador pretende abordar 

com parâmetros precisos na pesquisa, de forma que o tema é o assunto delimitado. 

De acordo com Gil (2007) existem alguns critérios para definição do tema, como o 

espacial, em que se delimita o lócus da observação; o critério temporal, onde é 

determinado o período que o objeto de estudo será investigado, como por exemplo, 

um espaço de tempo de 10 anos; critério de relevância relativo à importância 

científica e contribuição com informações já existentes; critério de oportunidade, 

sobre a contemporaneidade da investigação, e ainda, critérios de adaptação do 

pesquisador, acerca dos conhecimentos prévios que o mesmo possui sobre a área 

de pesquisa proposta. Lakatos e Marconi (1991) reforçam ainda que o tema de 

pesquisa deve ser especializado, uma vez que não é possível a um indivíduo 

dominar a totalidade sobre um assunto, devendo, portanto, ser delimitado a fim de 

ser trabalhado com profundidade.  

Diante do exposto, fica claro que o tema se refere a discussão com 

profundidade sobre determinado assunto circunscrito em uma totalidade, e para 

tanto, é necessário definir um objeto de pesquisa também delimitado que possibilite 

desenvolver o método teórico-metodológico de forma facilitada e alcançar deduções 

concretas sobre o que foi proposto no estudo investigativo. É válido ressaltar a 

compreensão de Netto (2011) acerca dos estudos de Marx, no que tange à relação 

do pesquisador com o objeto de pesquisa, que se faz fundamental na escolha do 

método, do tema e do próprio objeto de estudo, de modo que esta relação não deve 

ser de externalidade, tal como se apresenta nas ciências exatas, pois o sujeito está 
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implicado no objeto através da dinâmica prática, social e histórica, sendo por isso 

inviável atribuir à pesquisa um caráter de neutralidade. 

De tal modo, Netto (2011) afirma que a compreensão marxista sobre o papel 

do sujeito com o objeto de investigação é precisamente apreender a essência, a 

estrutura e a dinâmica do objeto, ultrapassando o nível da aparência, a fim de 

apreender a totalidade e o processo o qual o objeto está inserido, de forma que o 

pesquisador consiga percebê-lo criticamente e, vinculado aos aportes teóricos que 

dão sustentação à problematização de uma pesquisa, desenvolver teorias sobre o 

objeto de estudo e conclusões a partir da investigação. 

Netto (2011) afirma que para Marx a teoria é o conhecimento prático da vida 

cotidiana, sendo uma modalidade peculiar que utiliza conhecimento teórico para 

conhecer o objeto de estudo em sua dinâmica e estrutura, no que compreende sua 

existência real e efetiva ausente das aspirações e intenções do pesquisador. Marx 

acreditava que o objetivo primordial do pesquisador é apreender a essência do 

objeto, em que “o método de pesquisa propicia o conhecimento teórico, partindo da 

aparência, visa alcançar a essência do objeto” (grifo do autor) (idem, p. 22). Assim, 

através da pesquisa viabilizada pelo método, o pesquisador apresenta em análises 

teóricas a essência do objeto que foi possível apreender da investigação. Em outras 

palavras, o método compreende uma perspectiva teórico-metodológica, no caso do 

método de Marx, necessariamente uma teoria crítica; inerente ao método está a 

metodologia, que congrega um conjunto de técnicas e instrumentos que sejam 

coerentes ao método e que visem alcançar os objetivos propostos na investigação. 

Imerso nesse contexto da relação que o pesquisador estabelece com o 

objeto, bem como da vinculação necessária entre tema e objeto, outro aspecto 

interessante que decorre do método escolhido para investigação, é o local de 

aparecimento do objeto de estudo, que se relaciona diretamente com a escolha da 

perspectiva teórico-metodológica e têm na forma de exposição dos dados coletados 

o ponto central do texto. Esse aspecto é o que apresenta ao leitor de modo singular 

qual o método escolhido pelo pesquisador, sendo possível observá-lo desde o 

sumário, onde é situada a exposição do objeto da pesquisa, e que pode aparecer no 

início da discussão, no meio ou apenas no final da discussão, onde se observa 

também como se dá a relação deste com os aportes teóricos e metodológicos 

apresentados. 
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Gráfico 11 – Local de aparecimento do objeto de estudo 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

 Como é possível observar, não foi identificada nenhuma dissertação que 

apresente o objeto de estudo desde o início da discussão, o que se encontra em 

desacordo com o gráfico 18 (capítulo 4) que apresenta o uso da análise de conteúdo 

nas dissertações, estando presente na maioria destas. De acordo com a técnica da 

análise de conteúdo, agregada ao método do materialismo histórico-dialético de 

Marx (que será abordado mais adiante neste capítulo), o objeto de estudo deve estar 

presente em toda a discussão da pesquisa, desde a introdução, capítulos teóricos e 

considerações finais. Esse traçado é importante na medida em que se compreende 

o objeto como algo inerente a toda a problematização, de forma que é preciso 

integrar os aportes teóricos com os empíricos, de modo dialético e unificado, ao 

invés de separá-los, e, consequentemente, fortalecer a concepção de que teoria e 

prática são elementos dissociados, cada qual no seu espaço próprio de discussão. 

 O processo de efetivar a pesquisa e expor a análise, certamente envolve um 

laboroso trabalho de investigação teórica sobre o objeto. Esse aprofundamento vai 

inclusive delineando a própria pesquisa, a necessidade ou não de rever a 

metodologia. Ocorre que a exposição, a partir do momento em que se delimita a 

investigação que exige a coleta empírica dos dados, deve ter na teoria a explicação 

no decorrer da dissertação. Assim, o aporte teórico é de extrema relevância para a 

pesquisa empírica e para o próprio trabalho em si, entretanto é preciso atenção para 

que, no caso de pesquisas com coleta de dados, estes não estejam desconectados 

da discussão teórica, que deve servir de embasamento, posto que como aponta 
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Netto (2011), o método de exposição não é o mesmo de investigação, e Marx já 

afirmava que o elemento central de toda e qualquer pesquisa é a realidade, a 

investigação sempre tem como horizonte a realidade concreta, o que nos permite 

inferir que a exposição do objeto é soberana à exposição teórica, devendo portanto, 

dialogar com toda a exposição, desde o início. 

O gráfico 11 aponta ainda que 45% das produções em saúde apresentam o 

objeto de estudo no que denominamos “meio” da dissertação, que corresponde aos 

capítulos mais teóricos, em geral aqueles que discutem o tema de forma ampliada. 

Os outros 55% das dissertações trazem a discussão do objeto de estudo somente 

no que denominamos “fim” da produção, o que implica dizer que nestes casos o 

objeto aparece apenas no capítulo exclusivo para exposição da pesquisa empírica, 

que em geral apresenta-se como o último e, ainda, com a simbologia de ser “o mais 

importante”. 

 Estes dados possuem grande relevância tanto para a discussão acerca do 

método empregado e na técnica de análise dos dados coletados, bem como na 

compreensão que os pesquisadores possuem sobre metodologia de pesquisa e do 

local do objeto na complexidade da discussão do tema. Quanto ao uso do método, 

sendo neste caso aquele proposto por Marx44 – o materialismo histórico-dialético se 

percebe claro equívoco no emprego deste, posto que premissa basal de apreensão 

do objeto no método dialético de Marx é que se deve partir do real, daquilo que é 

concreto, para então voltar-se ao nível abstrato do conhecimento e, por fim, retoma-

se o concreto para que seja possível elaborar uma teoria ou apropriações 

conclusivas sobre o objeto, elaborando o chamado “concreto pensado” (SANTOS, 

2013). 

 

Dito com outras palavras, o processo de conhecimento realizado a partir da 
imediaticidade tem dois momentos, que Marx elucida como o ‘caminho de 
ida’ – ponto de partida – e o ‘caminho de volta’ – ponto de chegada. O 
caminho de ida é o primeiro momento: o momento em que nos deparamos 
com a ‘representação caótica do todo’, pois ainda não se entrou em contato 
com as várias determinações que constituem esse todo, não se alcançou a 
universalidade. Nesse momento, o concreto se mostra na sua aparência. 
Assim, o concreto é aquilo que se quer alcançar, que se quer compreender; 
portanto, ele é o resultado a que se quer chegar. Contudo, ele é, ao mesmo 
tempo, o ponto de partida, uma vez que é a partir dessa observação 
imediata que se buscam suas múltiplas determinações – para conhecê-lo 

                                                 
44

 A referência ao método de Marx se dá em função do número significativo de dissertações que 
apresentaram este método na construção da pesquisa. 
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em sua singularidade, particularidade e universalidade -, tendo em vista a 
concepção de totalidade. (SANTOS, 2013, p. 20) 

 

 Santos (2013, p. 20-21) conclui o exposto ao afirmar: 

 

Dessa forma, segundo Marx, o caminho de ida refere-se ao processo de 
abstração desse concreto, ou seja, parte-se da aparência, do imediato, da 
busca de suas conexões, de suas determinações, postos pela prática. Já o 
caminho de volta é o momento em que, pela compreensão do concreto em 
sua universalidade, volta-se para ele, mas não mais como um concreto 
apropriado apenas na sua aparência. Ele se tornou um concreto pensado, o 
sujeito o vê em suas conexões, contradições, em sua totalidade. Nesse 
sentido, essência e aparência se encontram. [...] Esse processo não é 
acabado, mas um processo de aproximação sucessiva do real, uma 
vez que não se esgotam as determinações encontradas no concreto. 
(grifo nosso) 

 

De tal modo, qualquer que seja o objeto de estudo, ele estará sempre inserido 

em uma totalidade45 histórica, e, portanto, deve ser analisado de forma integrada 

com esta, posto que parte-se do singular para o universal sendo necessário voltar ao 

singular, pois de acordo com o método de Marx, apreender o real é situar o objeto 

de investigação do ponto de vista social não considerando-o como isolado de forma 

a buscar investigar sua relação com a totalidade. Santos (2013, p. 23) ratifica essa 

afirmação ao expor: 

 

[...] O singular só pode ser cientificamente conhecido quando se esclarecem 
as universalidades e particularidades histórico-sociais que intervêm sobre 
esse singular, o que faz com que todo singular seja universal e todo 
universal só apareça no singular. 

 

Por este motivo, é imprescindível que a pesquisa apresente o objeto 

investigado, bem como os dados coletados e as conclusões objetivadas desde o 

início da discussão vinculado à problematização teórica, relacionando o objeto 

pesquisado com a totalidade histórico-social a qual faz parte, em um movimento de 

interiorização e exteriorização do objeto compreendendo-o de forma ampliada e ao 

mesmo tempo nas suas determinações singulares, reforçando, por conseguinte a 

concepção de que teoria e empiria são elementos que estão atrelados e constituem 

a práxis profissional. Michael Löwy (1986, p. 16) assinala que ao referir-se a 

                                                 
45

 Ao falar em totalidade, estamos nos referindo, além da conjuntura, ao sentido de contradição que 
este aspecto apresenta. Em seus estudos, Marx apontou que a perspectiva da totalidade implica a 
compreensão das contradições alcançando a máxima complexidade do objeto. A totalidade é a 
categoria fundamental de análise de Marx. 
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categoria metodológica totalidade, estamos tratando acerca de um elemento da 

dialética que representa a “[...] percepção da realidade social como um todo 

orgânico, estruturado, no qual não se pode entender um elemento, um aspecto, uma 

dimensão, sem perder a sua relação com o conjunto”. 

De tal modo, é importante discutir também acerca do dilema entre teoria e 

prática, bem como sobre a práxis, haja vista problematizar a concepção recorrente 

no debate sobre investigação e exercício profissional no Serviço Social de que “na 

teoria a prática é outra”, o que implica diretamente no modo de compreensão do 

objeto e do exercício profissional do (a) Assistente Social. De tal modo, sobre o 

entendimento de Marx acerca da práxis, Netto (2011, p. 31) afirma que: “[...] o 

modelo da práxis é um processo, movimento que se dinamiza por contradições, cuja 

superação o conduz a patamares de crescente complexidade, nos quais novas 

contradições impulsionam a outras superações”. 

Assim, ao discutirmos sobre a relação teoria e prática, nos referimos a teoria 

enquanto movimento do real na apreensão das contradições, tendências e 

determinações, de modo que é utilizada como referência para análise do real, 

extinguindo-se qualquer caráter absoluto, posto que a realidade está em constante 

mudança e transformação.  

Nas palavras de Vázquez (1977, p. 222), de modo sintético e explicativo, 

temos que “a prática em seu mais amplo sentido e particularmente, a produção, 

evidencia seu caráter de fundamento da teoria na medida em que esta se encontra 

vinculada às necessidades práticas do homem social”.  

Marilena Chauí (1980, p. 111) aborda de forma didática a concepção de teoria 

e prática em seus aspectos singulares, mas permeados por uma coesão enquanto 

mediação da práxis, além de negar o caráter pragmático dessa relação e reforçar 

seu sentido dialético de possibilidade de transformação: 

 

[...] a relação entre teoria e prática é uma relação simultânea e recíproca por 
meio da qual a teoria nega a prática enquanto prática imediata, isto é, nega 
a prática como um fato dado para revelá-la em suas mediações e como 
práxis social, ou seja, como atividade socialmente produzida e produtora da 
existência social. A teoria nega a prática como comportamento e ação 
dados, mostrando que se trata de processos históricos determinados pela 
ação dos homens que, depois, passam a determinar suas ações. [...] A 
prática, por sua vez, nega a teoria como um saber separado e autônomo, 
como puro movimento de ideias se produzindo umas às outras na cabeça 
dos teóricos. Nega a teoria como um saber acabado que guiaria e 
comandaria de fora a ação dos homens. E negando a teoria enquanto saber 
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separado do real que pretende governar esse real, a prática faz com que a 
teoria se descubra como conhecimento das condições reais da prática 
existente, de sua alienação e de sua transformação. 

 

Em vinculação direta com a prática, a teoria busca desvendar possibilidades 

de ação a partir da explicação da realidade no contexto social. Santos (2013) 

esclarece que a teoria se diferencia da prática na medida em que, por ser ato do 

pensamento dirigido a um objeto real, almeja-se o conhecimento da situação 

concreta, que por sua vez têm sua gênese na prática, o que implica dizer que ao 

mesmo tempo em que a teoria e a prática são processos distintos, são também 

elementos que estabelecem entre si uma relação de unidade. A fim de elucidar esta 

discussão, Santos (2013, p. 27) apresenta uma conceituação destes dois elementos, 

teoria e prática, que esclarece essa relação de divergência e ao mesmo tempo 

unidade: 

 

Teoria é a apreensão das determinações que constituem o concreto; e 
prática é o processo de constituição desse concreto; teoria é a forma de 
atingir, pelo pensamento, a totalidade, é a expressão do universal, ao 
mesmo tempo que culmina no singular e no universal. É pela teoria que se 
podem desvendar a importância e o significado da prática social, ou seja, 
ela é o movimento do real pelo qual o singular atinge o universal e deste 
volta-se ao singular. A prática é constitutiva e constituinte das 
determinações do objeto, gera produtos que constituem o mundo real, não 
se confunde, portanto, com a teoria, mas pode ser o espaço de sua 
elaboração. Nesse caso, ela só se transforma em teoria se o sujeito refleti-la 
teoricamente. 

 

Conforme exposto, teoria e prática formam uma unidade, onde a teoria possui 

a prática como lócus de atuação e possibilita a construção de mediações na medida 

em que vincula o singular ao universal em um movimento dialético, desmistificando a 

ideia de que “na teoria a prática é outra”, pois como afirma Santos (2013) “na prática 

a teoria é a mesma”. Ao buscar a essência do objeto investigado, o método permite 

ao pesquisador desvendar o que está posto para além do aparente, estabelecendo 

um processo dialético que aprofunda o conhecimento sobre o objeto e constrói as 

bases de formação da práxis social46, que fundamenta o processo investigativo e o 

exercício profissional do (a) Assistente Social.  

                                                 
46

 “Na angulação de Vázquez, práxis social é um tipo de práxis cujo objetivo da atividade prática é a 
sociedade ou os homens reais; o objetivo é a transformação do mundo social, e a atividade toma por 
objeto não um indivíduo isolado, mas grupos ou classes sociais, inclusive a sociedade inteira. O autor 
distingue, portanto, a práxis social das outras formas: do trabalho, da arte, da atividade científica 
propriamente dita, atentando, contudo, para o fato de, num sentido amplo, toda prática possuir um 
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De acordo com Vázquez (1977) a práxis é uma atividade teórico-prática de 

caráter produtivo que possui o fim em si mesma. A práxis é o exercício constante da 

interpretação da realidade social sendo um guia para sua transformação, a partir de 

uma ação teleológica que ao vincular teoria e prática permite ao sujeito discernir 

aspectos da realidade imbricada na totalidade dos processos históricos e sociais. A 

práxis estabelece um canal de vinculação entre teoria e prática na busca por 

investigar e apreender a relação material e transformadora que o homem estabelece 

com a natureza a partir do desenvolvimento de seu trabalho. Vázquez (1977, p. 20) 

reforça esta ideia ao afirmar que “só a partir da práxis tem sentido a atividade do 

homem, bem como sua história e conhecimento. Essencialmente, o homem é um ser 

prático, não apenas em seu caráter produtivo, mas filosófico e poético”.  

Assim, a práxis social para Marx é constituída de processos históricos, sociais 

e revolucionários, de modo que tem seu fundamento na categoria trabalho, 

formando uma práxis que é permeada por uma totalidade humana que vai desde os 

elementos individuais de cada sujeito, o que seria um tipo de práxis individual que 

parte das abstrações mais profundas sobre o ser social em si mesmo, alcançando o 

meio pelo qual o homem realiza seu trabalho, que é a sociedade e suas 

manifestações particulares, como a política, a cultura e a economia. 

Sendo o trabalho uma categoria fundamental ao homem, é também parte 

essencial da práxis social e traz em si relações e determinações sócio-históricas que 

são objeto da subjetivação humana. Nesse sentido, o Serviço Social enquanto 

profissão que atua sobre e na realidade social, além de estar inserida na divisão 

social e técnica do trabalho, e, tendo adotado o método de Marx como guia para 

construção do projeto ético-político que orienta o exercício profissional e as bases de 

organização da categoria, é possível afirmar que a centralidade do trabalho do 

Serviço Social se orienta no desenvolvimento constante da práxis social de modo a 

compreender a materialização de suas ações enquanto resultado da relação teoria e 

prática como essencial ao conhecimento, intervenção e funcionalidade profissional. 

De tal modo, o Serviço Social por estar inserido em uma realidade social 

marcada por contradições que são resultados dos processos conjunturais de 

transformações societárias, têm sua prática profissional diretamente marcada pelo 

                                                                                                                                                         
caráter social na medida em que o homem só age contraindo determinadas relações sociais e, ao 
transformar a natureza pelo trabalho, também transforma a si mesmo, implicando, assim, uma relação 
social”. (SANTOS, 2013, p. 41) 
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aspecto contraditório e de tensão que baliza as relações entre classes sociais, de 

forma que a materialização de suas ações, enquanto respostas às demandas 

apresentadas, é uma forma de objetivação humana que tem como pressuposto a 

relação entre teoria e prática. A práxis profissional, portanto, enquanto objetivação 

humana integra a práxis social, de forma que não podem ser compreendidas como 

algo único, visto que a prática profissional faz parte de uma compreensão 

amplificada que contempla a totalidade das relações sociais e dos processos sócio-

históricos que determinam a realidade social, que é a práxis social. (SANTOS, 2013) 

Corroborando com essa assertiva, Santos (2013, p. 46) apresenta a seguinte 

reflexão: 

 

A prática profissional, vista como um produto histórico e resultante de uma 
intervenção teórica e prática dos agentes nela envolvidos, tem determinada 
prática social implícita, a qual deve ser compreendida por esses agentes a 
fim de que seja uma prática crítica. Entender que a prática profissional 
favorece determinada prática social significa não só compreender até que 
ponto a atividade prática do profissional se insere numa práxis humana 
social, como compreender também o significado social da profissão. 

 

Portanto, o que a práxis profissional, imbricada na práxis social, visa alcançar 

não é uma revolução imediata que atravesse o contexto histórico e seus 

determinantes, bem como as relações sociais já consolidadas; a práxis se 

materializa através de ações transformadoras, que no cotidiano da realidade social 

possam superar a ordem capitalista vigente (tema debatido no capítulo anterior) a 

fim de alcançar o desenvolvimento de uma sociedade sem disputa de classes e sem 

violação de direitos nem exploração do trabalhador, por assim mencionar de forma 

concisa. Do mesmo modo, o Serviço Social ao adotar uma direção teórica marxista 

não busca se tornar o agente da revolução no plano imediato, mas construir, através 

do exercício profissional, ações que intencionem a ruptura com essa ordem, 

sedimentando práticas que visem valores democráticos, promova a justiça social e 

garanta os direitos socialmente conquistados, tal qual propõe o instrumento máximo 

da categoria, o Projeto Ético-Político Profissional. Santos (2013, p. 49) qualifica este 

debate ao expor: 

 

[...] Os sujeitos se inserem em uma prática profissional com a condição de 
trabalhadores assalariados do capital e do Estado burguês, de subsunção 
do trabalho ao capital. A intencionalidade está no âmbito da possibilidade, 
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há uma intenção, todavia sua materialização encontra-se condicionada a 
um contexto favorável a essa intenção. 

 

Dito isto, a práxis profissional do Serviço Social ao comprometer-se com os 

pressupostos do Projeto Ético-Político, assume um compromisso com a classe 

trabalhadora a fim de fortalecer a consciência revolucionária desta classe, 

incentivando a organização dos trabalhadores na busca por justiça e equidade 

social, o que inevitavelmente em dado momento entrará em embate com os 

pressupostos do sistema capitalista, e poderemos enfim ter consolidado as bases 

para uma revolução, pois como afirmam Marx e Engels (1998, p. 16) “O verdadeiro 

resultado das lutas não é o êxito imediato, mas a união cada vez mais ampla dos 

trabalhadores”. 

Concordando com as reflexões de Santos (2013) sobre a práxis profissional 

do Serviço Social, é de grande relevância esclarecer que ao pensar a relação entre 

teoria e prática de ruptura por parte do Serviço Social é importante considerar o 

contexto em que o exercício profissional se estabelece, visto que ao inserir-se em 

uma instituição que compartilhe de objetivos semelhantes aos propostos pelo 

Serviço Social é possível haver promoção dessa intenção de ruptura com os 

preceitos do sistema capitalista, tal como foi abordado anteriormente, constitui-se de 

uma práxis com intenção de ruptura, de forma que fatores externos ao Serviço 

Social tem forte influência positiva ou não a esse processo. De tal modo, é 

inaceitável a concepção de que o Serviço Social assume ou uma concepção fatalista 

diante da realidade social, em que nada é possível fazer para superar a ordem 

vigente que explora o trabalhador e restringe direitos; ou ainda uma concepção de 

salvador ou revolucionário, onde através da atuação profissional a sociedade será 

salva ou transformada em modo imediato e completo. 

 

Nesse sentido, uma teoria crítica que objetive romper com a ordem 
capitalista não resulta, de imediato, em uma prática de ruptura com essa 
ordem. Para isso são necessários os fins e os meios. Para o homem agir, 
são necessárias condições socioeconômicas, políticas e culturais, também 
fornecidas pelas práticas humanas que favoreçam essa ação com ruptura. 
A teoria contribui, inclusive, para analisar se as condições são favoráveis ou 
não; gera um entendimento sobre o que se quer transformar e analisar, 
inclusive as possibilidades de ruptura e as mediações necessárias a essa 
transformação. (SANTOS, 2013, p. 50) 
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Assim, teoria e prática estabelecem entre si uma relação de unidade, na 

medida em que a teoria precisa da prática para materializar-se como uma fonte que 

corresponde às exigências cotidianas de explicação e objetivação; já a prática 

necessita da teoria enquanto instrumental essencial para compreender processos e 

desvendar novas práticas transformadoras. Santos (2013, p. 27) tece uma 

consideração que arremata essa concepção de distinção e ao mesmo tempo 

unidade da teoria e da prática ao expor que: 

 

[...] a teoria se distingue da prática, é ato do pensamento, o qual, todavia, 
dirigi-se para um objeto – produto da prática -, ou seja, a teoria almeja o 
conhecimento da constituição do concreto, entretanto, esse concreto tem 
sua gênese na prática, é nela que se expressam as determinações do 
objeto. Dessa forma, teoria e prática se distinguem ao mesmo tempo em 
que estabelecem uma relação de unidade. 

 

De tal modo, não são elementos distanciados na medida em que se tem na 

prática a efetividade e a ação, enquanto que na teoria encontra-se a possibilidade e 

projeção de novas ações bem como compreensão da realidade, constituindo, pois, a 

práxis social enquanto forma de objetivação humana, além do caráter transformador 

da teoria expresso na prática. Vázquez (1977, p. 233) reforça a discussão ao 

apresentar de modo claro e esclarecedor como se dá a relação entre teoria e prática 

em seu sentido mais amplo, a práxis: 

 

O fato de a prática determine a teoria não apenas como sua fonte – prática 
que amplia com suas exigências o horizonte do problema e soluções da 
teoria -, como também como finalidade – como antecipação ideal de uma 
prática que ainda não existe -, demonstra, por sua vez, que as relações 
entre teoria e prática não podem ser encaradas de maneira simplista ou 
mecânica, isto é, como se toda teoria se baseasse de modo direto e 
imediato na prática. [...] Mas não nos esqueçamos que estamos falando 
nesse momento das relações entre teoria e práxis no transcurso de um 
processo histórico-social que tem seu lado teórico e seu lado prático. Na 
verdade, a história da teoria (do saber humano em seu conjunto) e da práxis 
(das atividades práticas o homem) são abstrações de uma só e verdadeira 
história: a história humana. É uma prova de mecanicismo dividir 
abstratamente em duas partes e depois tentar encontrar uma relação direta 
e imediata entre um segmento teórico e um segmento prático. Essa relação 
não é direta nem imediata, fazendo-se através de um processo complexo, 
no qual algumas vezes se passa da prática à teoria, e outras destas à 
prática. 

 

A relação teoria e prática, portanto, enquanto práxis assume um caráter 

transformador, mas não em si mesmo como algo ilusório ou heroico, de modo que 

não pode ser compreendida como algo pragmático, posto que está inserida em um 
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contexto histórico-social que corresponde a necessidades objetivas e certo nível de 

conhecimento que possibilite esta transformação, o que nos leva a concordar com 

Vázquez (1977) ao afirmar que toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é 

práxis. Agregue-se a isto o fato de que o movimento dialético lhe é inerente e 

possibilita compreender a realidade em seu processo intenso de ir e vir, não sendo 

apenas produção ou reprodução de uma realidade material, mas criação e 

desenvolvimento desta realidade humana. Desse modo, a utilidade social da práxis, 

que é o conhecimento próprio da prática social, assume um caráter verdadeiro ao 

apontar a correspondência ou não de um pensamento com a realidade em questão. 

Assim, de acordo com Vázquez (1977, p. 213): 

 

[...] O conhecimento verdadeiro é útil na medida em que com base nele, o 
homem pode transformar a realidade. O verdadeiro implica numa 
reprodução espiritual da realidade, reprodução que não é um reflexo inerte, 
mas sim um processo ativo que Marx definiu como ascenso do abstrato ao 
concreto em e pelo pensamento, e em estreita vinculação com a prática 
social.  

 

 E aprimora tal reflexão ao afirmar que: 

 

O critério de verdade para o pragmatismo é, por conseguinte, o êxito, a 
eficácia da ação prática do homem entendida como prática individual. Para 
o marxismo, é a prática, mas concebida como atividade material, 
transformadora e social. (idem) 

 

É de suma relevância destacar um aspecto preocupante que está oculto 

nessa concepção de alguns (muitos) profissionais do Serviço Social de que “na 

prática a teoria é outra”, que se refere ao método de Marx, adotado pela categoria 

em um momento de renovação do Serviço Social e definição do seu Projeto Ético-

Político que visa orientar a intervenção profissional para uma prática de ruptura com 

ações conservadoras, demarcando a centralidade da atuação na classe 

trabalhadora e na defesa de direitos tendo a liberdade como aspecto central.  

Ao separar teoria e prática demarca-se um processo de negação deste 

Serviço Social que rompe com traços conservadores e, ao mesmo tempo, 

desqualifica o método de Marx ao aludir que a teoria não instrumentaliza para a 

ação profissional, sugerindo que o método de Marx possibilitou ao Serviço Social 

desenvolver “uma teoria de ruptura, mas não uma prática de ruptura” (SANTOS, 

2013, p. 43). A questão central que se coloca é o desafio de trabalhar o método 
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dialético e compreender que a práxis se dá no movimento da objetivação humana, 

processo que ocorre de modo singular para cada sujeito e que orienta as 

concepções ideais e, consequentemente, as possibilidades de transformação 

material. 

Diante desse dilema que perpassa as discussões no Serviço Social, é 

fundamental debater acerca do que o método de Marx refere-se ao abordar a 

prática, posto que ao adotar o marxismo como teoria social crítica para construção 

de uma direção social, o Serviço Social toma para si também a práxis como filosofia 

essencial.  

 

 

 3.2 QUANTO AS PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

 Como afirma Ivo Tonet (2013, p. 121) “o conhecimento é sempre um processo 

aproximativo”, o que nos leva a crer que as conclusões originadas de um estudo não 

são verdades absolutas e devem passar frequentemente pelo processo dialético a 

fim buscar cada vez mais a essência dos fatos em concordância com aportes 

teóricos mediante a conjuntura macrossocial, e assim, originar novas conclusões, 

em um processo contínuo de aprimoramento do conhecimento.  

De acordo com Tonet (2013) a finalidade do conhecimento científico é 

reproduzir a realidade, como ela é, do modo mais fiel possível, de modo que ao 

pesquisador cabe integrar duas noções para que isso aconteça: subjetividade e 

objetividade. Posto que a realidade não é uma construção subjetiva, mas objetiva, 

cabe ao pesquisador imprimir um caráter subjetivo e reflexivo, para que atrelado à 

objetividade própria do objeto de pesquisa (a realidade) obtenha o conhecimento 

necessário para reprodução dessa realidade, agora enquanto concreto pensado e 

meio para transformação, objetivo original de uma investigação. 

Partindo do pressuposto de que é a própria realidade que determina o método 

utilizado para descoberta da essência constitutiva do objeto e não o pesquisador, é 

necessário ao escolher um método, e por assim dizer, uma perspectiva teórico-

metodológica, que o pesquisador tenha conhecimento mínimo prévio da realidade 

que visa desvendar, bem como acerca dos métodos teóricos e metodológicos, tendo 
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em vista observar o que cada um permite coletar da realidade, até onde se esgota e 

quais os aspectos centrais para seu desenvolvimento. 

Assim, estudar as perspectivas teórico-metodológicas implica debruçar o 

debate sobre o método utilizado para construção e desenvolvimento de uma 

pesquisa. Neste ponto, iremos discutir acerca das perspectivas mais utilizadas nas 

produções em saúde do PPGSS/UFRN no período de 2000 a 2014. Abaixo temos o 

gráfico 12, que aponta as perspectivas teórico-metodológicas utilizadas nas 

pesquisas em saúde, de modo que a partir destes dados poderemos discutir sobre o 

método que compreende cada perspectiva. 

 

Gráfico 12 – Perspectivas teórico-metodológicas 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

 O gráfico mostra que 100% das dissertações em saúde afirmam que utilizam 

o método marxista, que compreendem a perspectiva do materialismo histórico-

dialético, entretanto, o desenvolvem de forma que merecem atenção, posto que são 

elementos fundamentais neste método a análise a partir da dialética, com 

pressupostos reflexivos, que contemplem todo o caminho da pesquisa e não apenas 

a centralidade do objeto de pesquisa, bem como é necessário que o pesquisador ao 

imprimir na investigação esse modo de análise, compreenda o objeto na totalidade a 

qual faz parte.  

Baseado nestes aspectos centrais, as dissertações em saúde foram 

analisadas de modo minucioso, de modo que foi possível observar que apesar de 

todas as produções afirmarem uma investigação fundamentada no método de Marx, 

apenas 55% (11 dissertações) das produções em saúde realizaram de fato 
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pesquisas que contemplaram o método do materialismo histórico-dialético de Marx. 

Os temas que mais se destacaram no desenvolvimento desta perspectiva foram a 

Saúde do Trabalhador com 3 pesquisas de um total de 4; e o Exercício Profissional 

do Assistente Social, com 4 pesquisas de um total de 6 dissertações. Quanto às 

demais produções, observou-se que apenas 1 pesquisa apresentava escopo teórico-

metodológico próprio do método de Marx no que tange à apresentação do objeto de 

pesquisa desde o início da discussão atrelado à ideia de totalidade e apreensão dos 

aportes metodológicos vinculados estreitamente aos elementos teóricos, no entanto, 

foi observado que um aspecto central para este tipo de análise não foi evidenciado, 

a reflexão crítica sobre o objeto e os elementos que o cercam. A pesquisa delimitou-

se apenas à exposição, de forma que um elemento fundamental ao desenvolvimento 

do materialismo histórico-dialético, a práxis, não foi apresentado no decorrer da 

pesquisa. 

Os outros 40% das dissertações, apesar de afirmarem uma construção 

teórico-metodológica fundamentada no método de Marx, não foi o que se observou 

com a leitura da produção. Destes 40%, que correspondem a 8 dissertações, 5 

pesquisas não apresentaram nenhum traço do método que afirmavam ter utilizado, 

nem quanto à exposição nem tampouco quanto à análise e compreensão do objeto, 

o que nos permite inferir que talvez outra perspectiva estivesse sendo apresentada, 

ainda que de forma não tão clara ao próprio pesquisador. Não nos cabe, e nem 

poderíamos, afirmar qual seria a perspectiva, posto que esse é um processo muito 

específico e rico em detalhes, que ao indicarmos uma hipótese poderíamos estar 

cometendo um grave erro de julgamento sobre algo vasto e ainda pouco explorado 

pelas ciências como as perspectivas teórico-metodológicas utilizadas em uma 

pesquisa.  

Por fim, completa o quantitativo total de dissertações, o número de 3 

pesquisas que apontaram apenas na discussão sobre o objeto (em um capítulo 

destinado exclusivamente à análise dos dados) traços do método do materialismo 

histórico-dialético, ainda que de forma incompleta. Isso implica dizer que a leitura de 

conjuntura, abordagem teórica sobre o tema e compreensão do objeto em uma ótica 

macrossocial, deu-se a um nível de exposição de teorias e conceitos, sem que fosse 

estabelecida relação entre estes aspectos e os dados encontrados na investigação, 
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considerando o objeto e sua apreensão de modo a parte, em uma clara dissociação 

entre aportes teóricos e práticos da realidade social. 

  Diante do exposto, é fundamental explanar sobre o método do materialismo 

histórico-dialético, perspectiva mais utilizada nas dissertações, tendo em vista os 

dados apresentados sobre as produções em saúde do PPGSS/UFRN, e ainda por 

ser referência para o Serviço Social no âmbito do exercício profissional. 

 A perspectiva teórico-metodológica construída por Marx refere-se ao 

materialismo histórico e ao materialismo dialético47, que visam explicar o 

desenvolvimento social na sociedade burguesa, tendo como elemento central a 

economia. O materialismo histórico é o caminho teórico, e a dialética é a estratégia 

metodológica para estudo de um dado objeto, de forma que estes elementos 

encontram-se estreitamente vinculados, pois como afirma Löwy (1985, p. 26) “o 

historicismo é o centro, o elemento motor, a dimensão dialética é revolucionária do 

método”. Minayo (2013, p. 107-108) clarifica esta ideia ao considerar que: 

 

No marxismo, o materialismo histórico representa o caminho teórico que 
aponta a dinâmica do real na efervescência de uma sociedade. Por sua vez 
a dialética refere-se ao método de abordagem da realidade, reconhecendo-
a como processo histórico em seu peculiar dinamismo, provisoriedade e 
transformação. A dialética é a estratégia de apreensão e de compreensão 
da prática social empírica dos indivíduos em sociedade (nos grupos, classes 
e segmentos sociais), de realização da crítica das ideologias e das 
tentativas de articulação entre sujeito e objeto, ambos históricos. (grifos da 
autora) 

 

 Assim, ao tomar como fundamental o elemento histórico, Marx afirma que se 

deve compreender o objeto de estudo a partir da totalidade que o cerca, posto que a 

realidade contempla um conjunto de determinações, formando uma unidade na 

diversidade, sendo portanto, o conhecimento teórico um estudo sobre o concreto, 

aquilo que constitui a realidade, mas que deve ser analisado em vinculação direta 

com a dialética, posto que sem essa vinculação a análise seria desprovida da 

abstração necessária à compreensão das determinações do âmbito da essência e 

aparência. Sobre a abstração, Tonet (2013) esclarece que através desse processo é 

possível ao pesquisador perceber as diferenças e também as semelhanças entre 

                                                 
47

 O termo “dialética” tem sua origem muito antes de Marx, advinda dos estudos dos pensadores 
socráticos, esse termo foi aprimorado por Hegel, e, posteriormente, adotado por Marx ao assumir 
uma perspectiva diferente da original, tal como está sendo apresentada no decorrer desta 
dissertação. 
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determinadas coisas, bem como a forma como estão articulados, sendo de 

fundamental importância para superar a aparência do objeto e alcançar a essência: 

 

Vale lembrar, antes de mais nada, que a abstração, antes de ser uma 
operação lógica tem um caráter ontológico. Isto significa que a abstração é 
algo que se realiza na própria realidade. É nela que se estabelecem as 
diferenças, as semelhanças e as articulações entre os diversos momentos 
que a compõem. O processo lógico de abstração, quando realizado 
adequadamente, nada mais é do que a busca por traduzir, no plano ideal, o 
que acontece no plano da realidade. (idem, p. 121) 

 

No que se refere à dialética, como visto no tópico de discussão anterior, esta 

implica uma análise que deve partir do real e concreto, elementos que devem ser 

abstraídos em análise aprofundada, para alcançar as determinações mais simples, e 

então, voltar ao concreto para assim, construir conclusões sobre o objeto. Este é um 

movimento que ultrapassa o abstrato e o nível da aparência, para se debruçar 

primeiramente sobre o concreto em busca da essência, para então fazer um 

movimento de retorno ao aparente, desta vez com profunda compreensão da 

totalidade das determinações concretas. 

 De acordo com os estudos de Minayo (2013) sobre o método de Marx, a 

autora aponta que especificamente para o materialismo dialético, devem ser 

considerados dois conceitos que possuem elevado grau de abstração, que são o 

modo de produção e a formação social. 

 Em seus estudos, Marx apresentou centralidade na discussão sobre a 

sociedade burguesa, pois segundo ele, era a organização histórica mais 

desenvolvida e com um modo de produção diferenciado, que determinava as 

relações sociais e a própria formação histórico-social. Para Marx, era essencial 

apreender como se dava a articulação entre a organização da produção burguesa e 

a sociedade, tendo como componente original a categoria econômica, posto que é o 

elemento fundamental de onde tudo se origina, de modo peculiar a produção de 

riqueza material, base de desenvolvimento da sociedade capitalista. Portanto, para 

compreender como se estabelecem as relações sociais e o desenvolvimento da 

sociedade burguesa, Marx estudou com profundidade a economia da sociedade 

burguesa moderna, apreendendo, portanto, como se dá o chamado Modo de 

Produção Capitalista – MPC e a totalidade da existência humana através da ligação 

entre fatos econômicos e sociais. 
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 Nesse sentido, retomando a compreensão de Minayo (2013) sobre o modo de 

produção e formação social, elementos essenciais para compreensão da dialética, 

temos que o primeiro compreende uma estrutura amplificada que enquanto nível 

econômico é determinante para a instância política, ideológica, social e cultural, tal 

qual Marx afirmava a centralidade da economia no entendimento do modo que a  

sociedade se organizava. Quanto à formação social, esta se constitui na articulação 

de diversas instâncias de uma organização social, tanto a nível macro como 

microssocial. A formação social contempla, dessa forma, as relações sociais de 

produção, as classes sociais, as formas de produção e consumo de bens, o Estado, 

o modo de vida da população e a interferência do modo de produção na dinâmica 

social. Nas palavras de Marx (2009, p. 125-126), sobre a formação social, temos 

que: 

 

As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. 
Adquirindo novas forças produtivas, os homens transformam o seu modo de 
produção, e ao transformá-lo, alterando a maneira de ganhar a sua vida, 
eles transformam todas as suas relações sociais. [...] Os mesmo homens 
que estabeleceram as relações sociais de acordo com a sua produtividade 
material produzem, também, os princípios, as ideias, as categorias de 
acordo com as suas relações sociais. Assim, essas ideias, essas categoriais 
são tão pouco eternas quantos as relações que exprimem. Elas são 
produtos históricos e transitórios. (grifo do autor) 

 

 Dito isto, ao se debruçar sobre o estudo de Marx, Netto (2011) afirma que na 

ótica do referido pensador social, ao buscar desenvolver uma teoria social acerca a 

sociedade burguesa, o aspecto central para análise é a produção das condições 

materiais da vida social. Neste sentido se desenvolveu a investigação de Marx, na 

medida em que buscou encontrar uma articulação entre a organização da sociedade 

burguesa vinculada intrinsecamente à organização da produção e à categoria 

econômica. Nas palavras do próprio Marx (1982, p. 25), o seu estudo delineou-se 

pela seguinte reflexão: 

 

Na produção social da própria vida, os homens contraem relações 
determinadas, necessárias e independentes da sua vontade, relações de 
produção estas que correspondem a uma etapa determinada de 
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas 
relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base 
real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política e à qual 
correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 
produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, 
político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu 
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ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. 
Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais 
da sociedade entram em contradição com as relações de produção 
existentes ou, o que nada mais é do que a sua expressão jurídica, com as 
relações de propriedade dentro das quais aquelas até então se tinha 
movido. De formas de desenvolvimento das forças produtivas essas 
relações se transformam em seus grilhões. Sobrevém então uma época de 
revolução social. Com a transformação da base econômica, toda a enorme 
superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez.   

 

 Mediante o que foi apresentado, é possível inferir que o método do 

materialismo histórico-dialético de Marx, ao estudar a sociedade burguesa, a 

compreende enquanto uma totalidade concreta constituída de totalidades de menor 

complexidade (NETTO, 2011). Apreender determinado objeto na perspectiva da 

totalidade implica entender o movimento dinâmico e contraditório que o perpassa, 

posto que as contradições são essenciais à contínua transformação do objeto e 

também para que se alcance uma abstração profunda (dialética) do objeto e sua 

relação com o todo que o cerca, a fim de construir uma análise voltada à práxis 

social. 

 Nesse contexto de discussão acerca da centralidade do estudo de Marx na 

sociedade burguesa, em especial sobre o modo de produção capitalista, é 

importante destacar alguns aspectos essenciais à compreensão do estudo de Marx, 

ainda que de forma breve, tendo em vista que para discutir com profundidade acerca 

da teoria social de Marx é necessário um espaço maior e um momento específico 

que contemple a complexidade desse estudo. 

 De forma abreviada, sobre o modo de produção capitalista, podemos afirmar 

que para além de um processo de criação de valor, resulta do trabalho a produção 

de mercadorias, cujo proprietário é o capitalista (dono dos meios de produção), que 

ao serem vendidas é possível obter um valor excedente oriundo de seu produtor 

imediato, o trabalhador. Esse valor excedente, que não é devolvido ao trabalhador 

em seu salário, é apropriado pelo capitalista, sendo esta a finalidade principal do 

trabalho na organização capitalista: criar fontes de lucro (valor excedente) através da 

venda do produto, criando um processo de valorização do capital, que por sua vez 

dá-se na medida em que o capitalista se apropria dos meios de produção e da força 

de trabalho do homem, extraindo o máximo excedente da atividade de trabalho e 

devolvendo ao trabalhador apenas o valor mínimo que resulta da compra da mão de 

obra. Ou seja, o modo de produção capitalista tem sua base na apropriação dos 
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meios de produção, dentre eles o próprio trabalhador - que se torna dependente do 

capitalista tendo a vista que este detém os meios necessários à materialização do 

trabalho (propriedade privada dos meios de produção) -, com a finalidade de extrair 

o máximo da produção e, que, a mercadoria ao auferir valor de uso é possível obter 

através da venda um valor excedente, a mais-valia. (NETTO e BRAZ, 2010). 

 Esse processo de apropriação, pelo capitalista, do excedente gerado com a 

venda da mercadoria, valor obtido através da força de trabalho do trabalhador, e que 

não é repassado a este, configura a exploração do trabalho pelo capital. Esse 

movimento de acumulação tende a ser cada vez maior no modo de produção 

capitalista, de forma que o proprietário dos meios de produção passa a acumular um 

número maior de valor excedente em um processo de reprodução do capital, que 

invariavelmente aumenta a exploração do trabalhador, visto que a acumulação 

depende da exploração do homem pelo próprio homem. Com efeito, o mistério da 

acumulação de mais-valia nesse modo de produção, consiste em o capitalista pagar 

ao trabalhador apenas o valor de troca da sua força de trabalho e não o valor de uso 

– valor criado pelo trabalhador ao produzir a mercadoria -, de forma que por não 

devolver ao trabalhador o valor real equivalente a sua produção, toma posse deste 

que lhe aparece enquanto lucro. Marx e Engels (1984, p. 49 e 50) embasam esta 

reflexão sobre a exploração do trabalhador ao expor que: 

 

[...] No desenvolvimento das forças produtivas atinge-se um estádio em que 
surgem forças produtivas e meios de circulação que só podem ser nefastos 
no âmbito das relações existentes e já não são forças produtivas mas sim 
destrutivas (o maquinismo e o dinheiro), assim como, fato ligado ao 
precedente, nasce no decorrer desse processo do desenvolvimento uma 
classe que suporta todo o peso da sociedade sem desfrutar das suas 
vantagens, que é expulsa do seu seio e se encontra numa oposição mais 
radical do que todas as outras classes, uma classe que inclui a maioria dos 
membros da sociedade e da qual surge a consciência da necessidade de 
uma revolução, consciência essa que é a consciência comunista e que, bem 
entendido, se pode também formar nas outras classes quando se 
compreende a situação dessa classe particular.  

 

Imbricado nesse modo de produção, o trabalhador passa a sofrer um 

processo de alienação do trabalho, próprio do sistema capitalista, onde passa a ser 

equiparado a uma mercadoria tal qual a que produz, de modo que passa a ser 

considerado pelo capitalista como um simples meio para atingir a finalidade do 

sistema. Nesse aspecto, o trabalhador é compreendido apenas enquanto força de 
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trabalho, mercadoria que pode ser vendida, comprada ou descartada conforme se 

apresentarem as necessidades de produção e acumulação capitalista. 

Esta alienação do trabalhador consiste no fato deste possuir uma relação de 

estranhamento com o trabalho, reconhecendo nele algo que o oprime e que é 

obrigado à recorrer para garantir sua sobrevivência, e assim, ao invés de libertar-se 

pelo trabalho, passa a ser prisioneiro e escravo deste. Marx (1964, p. 159) 

estabelece os pressupostos dessa relação ao afirmar: 

 

Semelhante fato implica apenas que o objeto produzido pelo trabalho, o seu 
produto, se lhe opõe como ser estranho, como um poder independente do 
produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, que 
se transformou em coisa física, é a objetivação do trabalho. A realização do 
trabalho constitui simultaneamente a sua objetivação. A realização do 
trabalho aparece na esfera da economia política como desrealização do 
trabalhador, a objetivação como perda e servidão do objeto, a apropriação 
como alienação. 

  

 Dessa forma, os objetos produzidos pelo trabalhador estabelecem com ele 

uma relação de ameaça, sendo algo estranho, de modo que não servem para 

satisfazer as necessidades do trabalhador, mas as do capital. Na medida em que a 

sua produção aumenta, mais alheio e submisso ao objeto o trabalhador se torna, de 

modo que acaba por tornar-se um estranho para si mesmo e na sua relação em 

sociedade, com seus pares, posto que tudo o que possuía como sujeito foi colocado 

na mercadoria, que agora é algo estranho e que não expressa sua capacidade 

humana. Passa a ocorrer então uma relação inversamente proporcional, pois como 

afirma Marx (1964, p. 161): 

 

A alienação do trabalhador no objeto exprime-se assim nas leis da 
economia política: quanto mais o trabalhador produz, tanto menos tem de 
consumir; quanto mias valores cria, tanto mais sem valor e mais indigno se 
torna; quanto mais refinado o seu produto, tanto mais deformado o 
trabalhador; quanto mais civilizado o produto tanto mais bárbaro o 
trabalhador; quanto mais poderoso o trabalho, tanto mais imponente se 
torna o trabalhador; quanto mais brilhante e pleno de inteligência  trabalho, 
tanto mais o trabalhador diminui em inteligência e se torna servo da 
natureza. 

 

 Esse processo de alienação chega ao ponto em que o trabalhador aliena-se à 

sua própria espécie, não se reconhecendo como ser social, comprometendo o seu 

trabalho enquanto categoria teleológica e sua vivência em sociedade, bem como a 

sua saúde física e mental. Essa característica de tonar-se alienado ao trabalho é 
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aspecto próprio do sistema capitalista de produção, que busca transformar o homem 

em parte ausente do modo de produção, servindo apenas e tão somente como mão 

de obra para aumentar a riqueza, de forma que essa alienação se torna processo 

inerente e imprescindível ao modo de produção e reprodução do capital. Sobre esse 

processo de alienar-se à própria condição de sujeito social, Marx (1964, p. 166) 

ressalta como se dá essa alienação em seu caráter amplificado nas relações sociais: 

 

Uma consequência imediata da alienação do homem a respeito do produto 
do seu trabalho, da sua vida genérica, é a alienação do homem 
relativamente ao homem. Quando o homem se contrapõe a si mesmo, entra 
igualmente em oposição com os outros homens. O que se verifica com a 
relação do homem ao seu trabalho, ao produto do seu trabalho e a si 
mesmo, verifica-se também com a relação do homem aos outros homens, 
bem como ao trabalho e ao objeto do trabalho dos outros homens. De modo 
geral, a afirmação de que o homem se encontra alienado da sua vida 
genérica significa que um homem está alienado dos outros, e que cada um 
dos outros se encontra igualmente alienado a vida humana. 

 

 Assim, o trabalho perde seu caráter de criatividade advinda do trabalhador, 

sendo apenas meio de subsistência, o que por sua vez, o torna tão mercadoria 

quanto o objeto de seu trabalho, desencadeando o que Marx vai chamar de 

Fetichismo da mercadoria. Ridenti (1994, p. 87) aborda esta questão ao expor: 

 

Vale dizer, as relações sociais sob o capitalismo necessariamente 
representam-se por intermédio da troca de mercadorias, mediada por sua 
vez pela ‘coisa’ dinheiro. A sociabilidade capitalista representa-se por meio 
do fetichismo da mercadoria. As relações sociais são mediadas pela troca 
de mercadorias, as quais passam aparentemente a ter valor próprio, 
mistificando as relações sociais envolvidas na sua produção. [...] O conflito 
entre capital e trabalho, inerente à produção capitalista, aparece como 
relação natural de troca de mercadorias que valem por si mesmas e são 
intercambiáveis entre si por intermédio do dinheiro. Logo, a troca mistifica o 
conflito entre capital e trabalho, fazendo-o aparecer como conflito 
concorrencial entre proprietários de mercadorias. 

 

 Esse fetiche da mercadoria consiste, portanto, em uma inversão, segundo as 

reflexões de Netto e Braz (2010), onde a mercadoria, produto criado pelo homem 

aparece no modo de produção capitalista como algo que lhes é alheio e que os 

domina, de forma que “a criatura (mercadoria) revela um poder que passa a 

subordinar o criador (homens)” (idem, p. 92). Tem-se, portanto, um processo em que 

a mercadoria passa a ter poder sobre o homem, trabalhador, ao ponto que as 

relações sociais entre os produtores assumem o caráter de relação entre coisas, 

pois a subjetividade e a criatividade, características próprias do homem já foi 
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absorvida pela mercadoria, sendo ausente ao trabalhador, de modo que o produto 

criado pelo homem passa a ser a expressão da relação entre trabalhadores. Marx 

(1964, p. 159) aponta essa questão do ser humano como mera força de trabalho de 

modo claro e objetivo ao considerar que: 

 

[...] Com a valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz apenas 
mercadorias; produz-se também a si mesmo e ao trabalhador como uma 
mercadoria, e justamente na mesma proporção com que produz bens. 

 

 Apresenta-se, portanto, um contexto em que os indivíduos se tornaram 

executores de tarefas e produtores de mercadorias que acarretam ao capitalista 

lucro e reprodução do sistema, enquanto ao trabalhador é cada vez mais negada 

sua condição enquanto sujeito criativo, bem como sua capacidade teleológica se 

perde sob o regime de produção capitalista, sendo visto como mercadoria, e até com 

menos importância que a própria mercadoria enquanto objeto criado pelo próprio 

homem. Há um processo de submissão do trabalhador à produção e ao sistema 

capitalista, que além de explorá-lo diretamente através do trabalho, rouba-lhe sua 

condição de ser humano e sua percepção de ser social, estabelecendo uma relação 

de dependência do trabalhador com a produção de mercadorias. 

 Ao estudar e desvendar os mistérios do modo de produção capitalista e da 

relação social que este estabelece com os trabalhadores e a sociedade como um 

todo, tendo forte influência no âmbito político, cultural, social e de modo essencial no 

âmbito econômico, Marx ainda debruçou seus estudos sobre as forma de superação 

dessa ordem capitalista, propondo que para ultrapassar esta sociedade é preciso 

que haja uma revolução por parte dos trabalhadores, unidos enquanto classe social 

e com consciência de sua condição de classe oprimida. Para que isso seja possível, 

é necessário que os trabalhadores compreendam o processo histórico que serviu de 

base para o desenvolvimento da hegemonia capitalista, bem como os aspectos que 

permitem seu fortalecimento. Assim como a ascensão foi fruto de um processo 

histórico, também é possível que o declínio desse sistema se consolide através da 

substituição de um sistema que tenha centralidade no ser humano e não no capital. 

(LÖWY, 1986) 

 É importante ressaltar que para que esse processo tenha sucesso, é 

necessário desenvolver na classe trabalhadora uma consciência de classe, em que 
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os indivíduos possuam arcabouço teórico e estratégias que definam ações de modo 

organizado, sabendo pelo que estão lutando, construindo um movimento articulado 

em consonância com a autoemancipação dessa classe oprimida, que pressupõe a 

utilização da práxis para alcançar a libertação. Em A Ideologia Alemã, Marx (1984, p. 

50) assevera acerca desse processo que: 

 

[...] a revolução é dirigida contra o modo de atividade anterior, suprime o 
trabalho e acaba com a dominação de todas as classes pela supressão das 
próprias classes, pois é realizada pela classe que, no âmbito da atual 
sociedade, já não é considerada como uma classe dentro dessa sociedade 
e constitui a expressão da dissolução de todas as classes, de todas as 
nacionalidades. Torna-se necessária uma transformação maciça dos 
homens para criar em massa essa consciência e levar a bom termo esses 
objetivos; ora uma tal transformação só pode ser efetuada por um 
movimento prático, por uma revolução. 

 

 Michael Löwy (1986) aponta que nesta de obra, Marx buscou apontar que 

uma sociedade livre somente é resultado de um ato de liberdade, de um processo 

de revolução em que a autolibertação se faça característica predominante, que 

busque o processo de desalienação por conta própria. Ou seja, para liberta-se e 

construir uma outra sociedade que supera a ordem capitalista, segundo Marx, é 

necessário que haja um processo próprio de libertação da classe explorada, um 

movimento que seja interno desta classe social. Ratificando essa reflexão, Löwy 

(1986, p. 23) sintetiza a ideia de Marx: 

 

A coincidência entre a modificação das circunstâncias e a automodificação 
só pode ser entendida racionalmente como práxis revolucionária. Isto quer 
dizer que não se trata de esperar milagrosamente que um indivíduo, ou um 
grupo de indivíduos, supostamente situados fora da sociedade, transformem 
as circunstâncias. Também não se trata de acreditar ingenuamente que a 
pregação moral ou a crítica filosófica possam transformar a sociedade. O 
que se faz necessário é uma ação revolucionária, uma prática 
revolucionária, na qual irão se transformar, simultaneamente, as 
circunstâncias, as condições sociais, as estruturas, o Estado, a sociedade, a 
economia e os próprios indivíduos, autores da ação. 

 

 É possível concluir, portanto, que o método de Marx visa além de explicar a 

realidade social tendo como base a totalidade histórica e o próprio movimento do 

concreto, constituir as bases teóricas e práticas para transformar a realidade através 

de uma prática revolucionária. Enquanto princípio metodológico do materialismo 

histórico-dialético, a totalidade implica a compreensão de que cada dado do objeto 

de estudo só pode ser observado na medida em que integra um conjunto, como 
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resultado de um processo que possui especificidade própria, sendo o conjunto a 

composição destas especificidades. Ivo Tonet (2013, p. 118) ratifica e complementa 

esta ideia ao explicar que para desenvolver o método de Marx: 

 

É preciso fazer a crítica dos dados imediatos, isto é, dissolver a sua 
imediaticidade, de modo que emerja a essência que lhes confere seu 
verdadeiro sentido. Esta desmistificação, porém, só é possível na medida 
em que se desvele o processo histórico e social que deu origem aos fatos 
que compõem a realidade. Fatos, dados e acontecimentos são sempre 
resultados condensados de relações e práticas sociais e históricas 
determinadas. Por isso mesmo, essas relações e práticas sociais e 
históricas tem que ser resgatadas para que se possa compreender o 

sentido deles. 
 

Fica evidente, desse modo, que a práxis, na relação dialética entre teoria e 

prática, possibilita o movimento transformador das estruturas do sistema capitalista 

que exercem dominação e exploração sobre a classe trabalhadora. A práxis 

revolucionária para alcance da transformação social será possível mediante o 

desenvolvimento da consciência de classe oprimida por parte dos trabalhadores, 

entendendo-se enquanto sujeitos sociais integrantes de uma classe social, tendo 

como pressuposto a concepção de que seu trabalho não pode estar desprovido das 

potencialidades próprias do ser humano, como a capacidade criativa, de modo a 

negar o caráter de mercadoria que o sistema capitalista lhes impõe, recusando, por 

conseguinte, o fetiche da mercadoria que traz à subordinação do homem ao trabalho 

e à mercadoria, criação advinda da força de trabalho humana.  

A fim de concluir nossas observações sobre o método do materialismo 

histórico-dialético, é válido apresentar uma passagem de Lukács (1992, p. 102) em 

que é destacado o caráter inovador e ousado da teoria social de Marx e de seu 

método de análise da sociedade burguesa e, consequentemente, do sistema 

capitalista, de forma clara e concisa ao observar que o método marxista: 

 

É uma estrutura de caráter completamente novo: uma cientificidade que, no 
processo de generalização não pretende jamais abandonar o nível da 
ciência, mas que, apesar disso, em cada comprovação singular de fatos, em 
cada reprodução ideal de uma conexão concreta, sonda continuamente a 
totalidade do ser social e, com tal metro, avalia a realidade e o significado 
de cada fenômeno singular; uma consideração ontológico-filosófica da 
realidade existente em si que não paira acima dos fenômenos com que 
opera, hipostasiando as abstrações, mas que, ao contrário, se põe – crítica 
e autocriticamente – no máximo nível de consciência tão somente para 
captar todo o existente na plena concreticidade da forma de ser que lhe é 
própria, que é específica precisamente desse existente. Acreditamos que, 
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desse modo, Marx criou uma nova forma tanto de cientificidade geral quanto 
de ontologia, uma forma destinada no futuro, a superar a constituição 
profundamente problemática – apesar de toda a riqueza dos fatos 
descobertos por seu intermédio – da cientificidade moderna. 

 

 Dito isto, podemos concluir que o método de Marx, para além de possibilitar 

uma análise crítica com base em elementos que envolvem a conjuntura, a 

importância das contradições e o processo de abstração do objeto, busca ser 

também um meio para que se alcance a transformação necessária à superação da 

sociedade capitalista e seus reflexos, como a exploração da classe trabalhadora e a 

inversão de valores entre homens e coisas (produção material). Portanto, o 

propósito último de Marx é fazer com que o método do materialismo histórico 

dialético sirva enquanto meio teórico e metodológico para construção de estratégias 

à práxis revolucionária da classe trabalhadora, tendo em vista que não se trata 

exclusivamente de um método de análise da sociedade capitalista, mas, sobretudo é 

um método de ação.  

Nesse entremeio, o Serviço Social através da atuação profissional e 

investigativa (pesquisas) pode oferecer grande contribuição na medida em que 

possibilita o desenvolvimento de um horizonte estratégico para a transformação 

social a partir da ação e tomada de consciência dos próprios sujeitos. É importante 

destacar que esse aspecto do método de Marx não foi evidenciado nem proposto 

nas dissertações em saúde do PPGSS, o que chama a atenção para a compreensão 

acerca do método do materialismo histórico-dialético e também da forma como a 

pesquisa e o exercício profissional são vistos pelos pesquisadores, na medida em 

que o limite da democracia do Estado e das políticas públicas como direito, defesa 

majoritária das dissertações como próprio horizonte de emancipação e não 

enquanto estratégia nesse processo construção das bases para superação da 

ordem capitalista. 
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4 A QUALIFICAÇÃO EM METODOLOGIAS DE PESQUISA: TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 Este capítulo se destina à discussão reflexiva acerca das metodologias de 

pesquisa utilizadas nas dissertações em saúde do Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social da UFRN no período de 2000 a 2014. 

 Os dados referem-se a tipo de abordagem, técnicas de pesquisa para coleta 

de dados e uso de referências. É importante ressaltar que se trabalhou com um 

quantitativo de 20 dissertações, divididas por temas conforme foi possível observar 

nos dados dos capítulos anteriores que seguem o mesmo modelo. 

 Para problematizar e fundamentar a discussão sobre os dados encontrados, 

estudiosos da área de metodologia da pesquisa, como Antônio Carlos Gil (2007), 

Maria Cecília de Souza Minayo (2013) e Roberto Jarry Richardson (2008), estarão 

presentes neste debate. 

 

 

4.1 QUANTO A COLETA DE DADOS 

 

Empreender investigações e análises sobre determinado objeto de estudo 

exige significativa clareza quanto aos procedimentos48 metodológicos utilizados para 

que os objetivos propostos possam ser alcançados.  

 Nesse sentido, o traçado metodológico deve ser compreendido como uma 

fase que perpassa todo o projeto de pesquisa, uma vez que se constitui da 

articulação entre teoria49, método, técnica50 e instrumentos51, sendo estes 

indispensáveis à realização da pesquisa social.  

                                                 
48

 De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra procedimento significa processo, maneira através da 
qual alguma coisa é feita. Nesse sentido, os procedimentos metodológicos se referem ao conjunto de 
instrumentos, técnicas e métodos que serão utilizados para o desenvolvimento de uma pesquisa. 
49

 Teoria é uma explicação da realidade, sendo, portanto, um conjunto de proposições (declarações 
afirmativas) sobre a realidade. Minayo (2013a, p. 16-17) afirma o conceito de teoria como: “Os 
conhecimentos que foram construídos cientificamente sobre determinado assunto, por outros 
estudiosos que o abordaram antes de nós e lançam luz sobre nossa pesquisa, são chamados teorias. 
(...) A teoria é construída para explicar ou para compreender um fenômeno, um processo ou um 
conjunto de fenômenos e processos (grifos da autora). 
50

 A técnica especifica como fazer e quais instrumentos utilizar para coleta de dados, de modo que 
possa dar conta dos objetivos traçados. A técnica está relacionada ao modo de realizar a pesquisa, à 
coleta de dados, sendo os princípios e normas que auxiliam na aplicação do método. 
51

 Instrumentos são mecanismos práticos para a aplicação da técnica. Como exemplo, podemos citar: 
gravador, caderno de campo e registros em geral. Há que se destacar ainda que formulários e 
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É importante destacar a princípio o que compreendemos por método em uma 

perspectiva metodológica, posto que o processo investigativo da pesquisa com 

todos os seus componentes (metodologia) é determinado pelo método escolhido 

pelo pesquisador, que vai desde as fontes teóricas que dão embasamento à 

discussão, aos elementos que constituem a pesquisa empírica (coleta e análise de 

dados). Assim, de acordo com Richardson (2008, p. 22) temos o conceito de 

método: 

 

(...) método é o caminho ou a maneira para chegar a determinado fim ou 
objetivo, distinguindo-se assim, do conceito de metodologia, que deriva do 
grego méthodos (caminho para chegar a um objetivo) + logos 
(conhecimento). Assim, a metodologia são os procedimentos e regras 
utilizadas por determinado método. Por exemplo, o método científico é o 
caminho da ciência para chegar a um objetivo. A metodologia são as 
regras estabelecidas para o método científico, por exemplo: a necessidade 
de observar, a necessidade de formular hipóteses, a elaboração de 
instrumentos etc. (grifos do autor) 

 

Richardson (2008, p. 70) ainda esclarece que: 

 

Em sentido genérico, método em pesquisa significa a escolha de 
procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos. 
Esses procedimentos se aproximam dos seguidos pelo método científico 
que consiste em delimitar um problema, realizar observações e interpretá-
las com base nas relações encontradas, fundamentando-se, se possível, 
nas teorias existentes. 

 

Tendo em vista que o método esclarece acerca dos procedimentos que 

deverão ser utilizados no processo de investigação que possibilitam ao pesquisador 

decidir quais as regras para explicação da realidade e validade de suas conclusões 

sobre a pesquisa, destaca-se que existem cinco tipos de métodos, a saber: dedutivo, 

indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. De acordo com Gil (2007), 

é possível explicar de modo sucinto cada um deles conforme se verifica abaixo: 

Método dedutivo: é o método que parte do geral ao particular. Seu ponto de 

partida são princípios reconhecidos como verdadeiros e fora de discussão. 

Caracteriza-se pelo uso da lógica e do silogismo, que nada mais é que a construção 

                                                                                                                                                         
questionários a depender da metodologia podem ser caracterizados como técnica ou instrumento. De 
acordo com as dissertações em saúde do PPGSS/UFRN, verificamos que os pesquisadores 
utilizaram como instrumentos a elaboração de perfil, o uso de gráficos, cadernos de campo e 
gravador, tendo maior destaque os dois primeiros. 
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lógica, em que a partir de duas premissas é possível construir uma terceira 

(chamada conclusão) que estabelece relação lógica direta com as outras duas. É 

bastante utilizado nas ciências exatas (física e matemática), em contrapartida das 

ciências sociais, tendo em vista a dificuldade de obter argumentos gerais e 

conclusões que não possam ser questionadas. 

Método indutivo: ao contrário do anterior, o método indutivo parte do 

particular para o geral, de forma que a experiência é fundamental para obter 

conclusões, sem levar em consideração exclusivamente os princípios pré-

estabelecidos. A investigação se dá a partir da observação da realidade para 

construção de hipóteses, que posteriormente serão relacionadas com a 

generalização. O caráter principal deste método é que as conclusões/hipóteses 

encontradas não são consideradas como verdades absolutas e irrefutáveis, posto 

que se trata de conclusões prováveis, passíveis de argumentação, sendo por este 

motivo, bastante utilizado nas ciências sociais. 

Método hipotético-dedutivo: este método critica a indução tendo em vista 

que a observação para determinar uma hipótese que parte do particular para o geral 

teria que analisar todo o universo do particular, o que não seria possível, daí que a 

indução não possuiria bases sólidas. Assim, o método hipotético-dedutivo propõe 

que o pesquisador faça uso de uma observação cuidadosa vinculada à hipóteses já 

confirmadas agregando ainda sua intuição científica para alcançar hipóteses 

próprias. Após esse momento, as hipóteses encontradas deduzem-se 

consequências que devem ser testadas objetivando tornar falsas as próprias 

consequências encontradas. Caso o pesquisador não consiga tornar a hipótese 

falsa, esta se torna válida, no entanto, a qualquer momento poderá surgir algo que a 

invalide. A diferença principal entre o método dedutivo e esse apresentado, é que no 

dedutivo busca-se confirmar a hipótese encontrada, e nesse busca-se o oposto, que 

é encontrar argumentos que a tornem falsa. 

Método dialético: o materialismo histórico-dialético (concepção desenvolvida 

por Karl Marx e Friedrich Engels) se refere ao método de abordagem da realidade 

reconhecendo-a como constituinte de um processo histórico que possui um 

processo peculiar, dinâmico e de transformação próprio. De acordo com Minayo 

(2013), o método dialético busca compreender e apreender a prática social empírica 

dos sujeitos na sociedade. Dessa forma, é preciso considerar o processo histórico 
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como caminho teórico e a dialética como estratégica metodológica para proceder na 

investigação da realidade e busca por conhecimento. Este método apresenta as 

bases para um estudo com interpretação totalizadora e dinâmica da realidade 

estudada. 

Método fenomenológico: consiste em apresentar o objeto estudado e 

esclarecê-lo sem utilizar leis nem dedução a partir de princípios. Este método propõe 

uma descrição direta da experiência em si, sem explicações históricas, pois 

considera que não há uma única realidade, mas tantas quanto forem as 

interpretações e comunicações. O objetivo é explicar o objeto estudado por ele 

mesmo, orientando a investigação com a exclusão de tudo quanto possa modificá-lo. 

De tal modo, o referencial teórico, cujo método está implícito ou é inerente, e 

que constitui a discussão do tema abordado e os objetivos propostos, precisa 

estabelecer direta conexão com a escolha das técnicas de apreensão da realidade 

pesquisada, que, posteriormente serão também expressas na análise dos dados. 

Sobre isso, Minayo (2013, p. 44) considera: 

 

[...] o conceito de metodologia de forma abrangente e concomitante: (a) 
como a discussão epistemológica sobre o caminho do pensamento que o 
tema ou objeto de investigação requer; (b) como a apresentação adequada 
e justificada dos métodos, das técnicas e dos instrumentos operativos que 
devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações da 
investigação; (c) e como o que denominei ‘criatividade do pensador’, ou 
seja, sua marca pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, 
achados experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico 
de resposta às indagações científicas. (grifo da autora) 

  

Nesse sentido, o ponto inicial para definição da metodologia de pesquisa, 

para além da perspectiva teórico-metodológica, tratada no capítulo anterior, e que 

também interfere diretamente no traçado metodológico, identificar qual tipo de 

abordagem/modalidade de pesquisa é mais adequada aos objetivos do estudo 

dissertativo possui significativa importância, tendo em vista que a partir da 

abordagem serão definidos os demais itens metodológicos. 
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4.1.1 Quanto a abordagem  

  

De acordo com Richardson (2008) existem dois tipos de abordagem: a 

qualitativa e a quantitativa. Estes se diferenciam não apenas pelas técnicas e 

instrumentos de pesquisa, mas, sobretudo pela forma que abordam o objeto de 

estudo. O método quantitativo se caracteriza pela quantificação das informações, 

processo que ocorre tanto na coleta de dados quanto na análise desses. Por outro 

lado, a abordagem qualitativa, frequentemente utilizada em estudos descritivos, 

busca garantir a informação precisa dos resultados, em uma análise segura da 

análise e interpretação a fim de evitar distorções. O método quantitativo de pesquisa 

distingue-se do qualitativo na medida em que atua na realidade estudada e busca 

trazer à tona dados, indicadores e tendências observáveis. 

O gráfico 13 aponta os tipos de abordagem mais presentes nas dissertações 

em saúde do PPGSS/UFRN entre 2000 e 2014: 

 

Gráfico 13 – Tipos de abordagem 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

 

 É possível observar que entre as 20 dissertações analisadas nenhuma delas 

afirma trabalhar exclusivamente com a abordagem quantitativa, o que nos leva à 

conclusão de que os pesquisadores de pós-graduação em Serviço Social optam 

pela abordagem qualitativa, pois acreditam (segundo consta na maioria das 

dissertações enquanto justificativa para a escolha da abordagem) que a reflexão 

crítica dos dados só em possível através de uma modalidade de pesquisa que tenha 

o qualitativo como principal.  
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 Esta ideia presente nas dissertações não condiz com a realidade de pesquisa 

quantitativa, conforme explicação dos autores da área, pois como assevera 

Serapioni (2000), também é possível empreender reflexão sobre uma pesquisa 

qualitativa, tendo em vista que os dados desse tipo de pesquisa estão vinculados à 

uma realidade social, que pode e deve ser alvo de reflexão crítica. Na verdade, os 

dados advindos de uma pesquisa quantitativa conferem muitas vezes mais 

confiabilidade externa atrelado à uma reflexão do que apenas dados teóricos sobre 

a realidade. Sendo assim, não há necessidade de construir a pesquisa social 

pautada apenas (como se fosse uma obrigatoriedade, ainda que velada) na 

abordagem qualitativa, pois, conforme apresentado, o método quantitativo também 

tem muitos pontos fortes que contribuem no desenvolvimento de pesquisas sociais. 

Serapioni (2000) ainda chama a atenção para o fato de que a combinação destas 

duas abordagens, quantitativa e qualitativa, podem gerar grandes resultados, na 

medida em que se extrai o melhor de cada método propondo uma interação a partir 

do reconhecimento das especificidades de cada um. Martinelli (1999) ratifica o 

exposto ao afirmar: 

 

A abordagem quantitativa quando não exclusiva, serve de fundamento ao 
conhecimento produzido pela pesquisa qualitativa. Para muitos autores a 
pesquisa quantitativa não deve ser oposta à pesquisa qualitativa, mas 
ambas devem sinergicamente convergir na complementaridade mútua, sem 
confinar os processos e questões metodológicas a limites que contribuam 
os métodos quantitativos exclusivamente ao positivismo ou os métodos 
qualitativos ao pensamento interpretativo, ou seja, a fenomenologia, a 
dialética e a hermenêutica. 

 

 Dito isto, conforme se verifica no gráfico 13, acima, a metodologia quanti-

qualitativa vem sendo empregada com relativa frequência, posto que representa 

40% das pesquisas (8 dissertações), com maior expressão no debate sobre Outros 

Temas, como racismo institucional e hemofilia, sendo significativo também nas 

pesquisas sobre a Saúde do Trabalhador.  

 Coincidência ou não, o surgimento de pesquisas desse tipo, que integram 

métodos, que por muito tempo eram vistos no mundo da pesquisa como impossível 

de trabalhar juntos coincide com o período de desenvolvimento do PPGSS, em uma 

configuração do Serviço Social vinculado a outras áreas do saber, que se insere na 

interdisciplinaridade e passa a buscar conhecimento em fontes externas às 

tradicionais do Serviço Social. Esse movimento da categoria profissional tem fortes 
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rebatimentos nos campos de pesquisa, uma vez que atuação profissional e pesquisa 

caminham juntas, sendo possível assim, estudar novos campos de trabalho do (a) 

Assistente Social, integrando práticas interventivas com práticas investigativas.  

Goldenberg (2007, p. 62-63) faz a seguinte consideração acerca da interação entre 

estas abordagens: 

 

A maior parte dos pesquisadores em ciências sociais admite, atualmente, 
que não há uma única técnica, um único meio válido de coletar os dados em 
todas as pesquisas. Acreditam que há uma interdependência entre os 
aspectos quantificáveis e a vivência da realidade objetiva no cotidiano. A 
escolha de trabalhar com dados estatísticos ou com um único grupo ou 
indivíduo, ou com ambos, depende das questões levantadas e dos 
problemas que se quer responder. É o processo da pesquisa que qualifica 
as técnicas e os procedimentos necessários para as respostas que se quer 
alcançar. Cada pesquisador deve estabelecer os procedimentos de coleta 
de dados que sejam mais adequados para o seu objeto particular. O 
importante é ser criativo e flexível para explorar todos os possíveis 
caminhos e não reificar a ideia positivista de que os dados qualitativos 
comprometem a objetividade, a neutralidade e o rigor científico. 

 

É válido ressaltar, que talvez por ser algo recente, alguns pesquisadores e 

estudantes ainda tenham dúvidas quanto às características e melhor aplicabilidade 

de cada abordagem. Ao realizar este estado da arte com as dissertações em saúde 

do PPGSS/UFRN notou-se que em algumas pesquisas em que os autores 

afirmavam estar realizando pesquisas quanti-qualitativas, mas, não demonstraram 

no trabalho uso de técnicas compatíveis com a abordagem, sugerindo um possível 

equívoco na escolha da metodologia, ou ainda uma possível dúvida quanto à própria 

abordagem.  

Sendo assim, ainda há muito que se estudar a respeito desse novo tipo de 

abordagem, para que o pesquisador tenha plena ciência do método escolhido e 

assim possa desenvolver o uso de técnicas compatíveis e com melhor 

aproveitamento de das informações coletadas, compreendendo que a relação entre 

pesquisa qualitativa e quantitativa não é de oposição, mas de complementaridade e 

de articulação. 

 Os outros 60% (12 dissertações) que compõem as 20 dissertações 

estudadas, apresentam pesquisas com abordagem qualitativas, vale salientar, muito 

bem definidas pelos autores, estando presente de forma expressiva nos temas que 

versam sobre Exercício Profissional, Saúde Mental e Saúde do Trabalhador, 
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conforme visualizado no segundo capítulo, os três temas que foram mais discutidos 

nos anos de 2000 a 2014. 

 A abordagem qualitativa se caracteriza, de acordo com Serapioni (2000) 

como o método mais adequado ao conhecimento teórico e conceitual, com maior 

aproveitamento nos campos do saber em que ainda não foram formuladas hipóteses 

precisas ou ainda quando o pesquisador não sabe ao certo o que está buscando, 

sendo possível encontrar em sua análise mais de um resultado esperado. “Os 

métodos qualitativos ajudam no trabalho de construção do objeto estudado, facilitam 

na descoberta de dimensões não conhecidas e permitem também formular e 

comprovar novas hipóteses.” (SERAPIONI, 2000, p. 190). Martinelli (1999) coloca 

que o objetivo da pesquisa qualitativa é trazer à tona o que os sujeitos envolvidos na 

pesquisam pensam sobre o que está sendo pesquisado, assim, não é só o ponto de 

vista do pesquisador, mas também a forma como os sujeitos pensam sobre 

determinado objeto de estudo ou problema/situação em questão. 

 É possível que estas características tenham determinado a escolha dos 

discentes autores das dissertações em saúde do PPGSS pela abordagem 

qualitativa, representando 60% das pesquisas, uma vez que ao discutir temas como 

o Exercício Profissional do (a) Assistente Social, Saúde Mental e Saúde do 

Trabalhador é frequente a participação de sujeitos na discussão do objeto de estudo, 

o que leva à opção pelo método qualitativo em virtude do reconhecimento da 

singularidade do sujeito e da importância em se conhecer a experiência social 

desses52. Podemos afirmar também, que parte destes 60% vincularam suas 

                                                 
52

 Esse processo do Serviço Social voltar-se ao reconhecimento da singularidade do sujeito e 
reconhecimento da experiência social de cada indivíduo está atrelado ao desenvolvimento da pós-
modernidade de modo mais intenso na década de 1980 e 1990 e merece ser comentado de forma 
breve por ser um caminho enviesado que os estudos em Serviço Social, inclusive na atualidade, 
estão sujeitos a seguir. De acordo com Santos (2007), a pós-modernidade tem como central a crítica 
ao marxismo e demais teorias que utilizam as meta-narrativas, ou seja, as explicações macro 
societárias para a realidade, de modo que irá prevalecer para a pós-modernidade a análise na esfera 
micro, comum ao pensamento conservador do Serviço Social onde princípios como autodeterminação 
e relacionamento Assistente Social-cliente são seus exemplos mais fiéis. A tendência pós-moderna 
reafirma um Serviço Social cada vez mais endógeno, na medida em que ao centralizar na profissão o 
debate sobre objetos de estudo reafirma as bases para retomada de um Serviço Social de caráter 
messiânico ou voluntarista, pois acredita que as possibilidades de enfrentamento dos problemas do 
cotidiano profissional dependem da vontade dos profissionais produzirem novas determinações. Esse 
tipo de pensamento vai de encontro principalmente à teoria marxista, desde os anos 1990 adotada 
enquanto teoria social que fundamenta o Serviço Social na perspectiva de voltar sua atuação em 
defesa da classe trabalhadora, reconhecendo os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais 
como determinantes e componentes da conjuntura macro que faz parte da vida dos sujeitos, do 
cotidiano de trabalho do Serviço Social e demarca o desenvolvimento da sociedade. No entanto, 
segundo a teoria pós-moderna, o marxismo deve ser desvinculado do Serviço Social por anular o 
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pesquisas a um caráter investigativo, na busca pela compreensão do movimento do 

real (realidade), do cotidiano profissional que o envolve o (a) Assistente Social e os 

usuários dos serviços, ou ainda para apreender como a própria sociedade vem se 

desenvolvendo na sua implicação com sujeitos e com a política de Estado. 

 Assim, o método qualitativo possui a capacidade de fazer surgir aspectos 

novos, de ir ao fundo do significado e de estar na perspectiva do sujeito, tanto o que 

se coloca como objeto de estudo quanto o próprio pesquisador. Ainda sobre esse 

tipo de abordagem, é interessante notar que se vincula à fenomenologia e à 

compreensão, segundo o ponto de vista de Serapioni (2000), na medida em que 

estuda o comportamento humano e os aspectos que circundam a vida em 

sociedade. É uma abordagem subjetiva e os dados coletados estão próximos do 

pesquisador, apresentando uma perspectiva de dentro, além de ser também 

exploratório, descritivo, indutivo, e holístico, descartando a generalização.  

Por outro lado, a abordagem quantitativa se relaciona com o positivismo 

lógico e por isso busca a magnitude dos fenômenos sociais, sem o interesse na 

dimensão subjetiva desses; outro ponto forte é o uso de instrumentos controlados e 

rígidos com objetividade com a característica hipotética dedutiva, o que lhe confere 

uma característica externa ao objeto de estudo, sendo por fim, voltados aos 

resultados e generalizáveis. (SERAPIONI, 2000). 

Vale ressaltar que essa relação com a fenomenologia e com o positivismo 

não é algo mecânico e engessado, mas é importante à discussão na medida em que 

são as bases constituintes destas abordagens. O ponto central em debate não é 

propriamente apenas o tipo e a base teórica, mas principalmente a forma em que a 

                                                                                                                                                         
papel do sujeito ao considerá-lo socialmente determinado, o que na realidade não condiz com a teoria 
marxista, posto que a centralidade deste, parte da teleologia como capacidade propriamente humana. 
Assim, ao criticar a postura marxista que o Serviço Social adota, a pós-modernidade propõe formas 
de atuação marcadas pela falta de criticidade e de cunho tecnicista, com submissão à lógica do 
mercado, por conseguinte, negando a defesa à esfera pública, aos direitos sociais e luta pelo fim das 
desigualdades e superação do capitalismo e da barbárie. Portanto, a pós-modernidade com seus 
princípios de atuação micro e voltados exclusivamente ao sujeito sem compreendê-lo criticamente no 
contexto social, negando fortemente a postura crítico-dialética, apresenta uma desqualificação do 
debate na medida em que não existe mais a objetividade e o sentido da análise é dado em si mesmo, 
dependendo da visão do pesquisador/profissional, posto que “são o relativismo e o irracionalismo 
pós-moderno da ‘variedade de verdades à escolha na prateleira’ que já se fazem presentes na 
produção teórica do Serviço Social” (SANTOS, 2007, p.103). Assim, há que se ter muito cuidado com 
o avanço dessa teoria para que não se caia na ilusão de que trabalhar com sujeitos implica 
desvinculá-lo da sua condição de sujeito social partícipe da sociedade e que sofre as implicações e 
determinações de uma conjuntura macro. Junto a isso, é preciso que se conheçam os pressupostos 
da teoria pós-moderna a fim de evitar reducionismos e retorno ao caráter conservador e messiânico 
que o Serviço Social conseguiu superar após árduos momentos de debate e reflexão crítica da 
categoria. 
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abordagem qualitativa e/ou quantitativa é empregada nas pesquisas, considerando 

os aspectos fundamentais de cada uma a fim de desenvolver na investigação àquela 

que melhor se aplique e permita obter maior êxito na busca de informações.  

 Além das características e da utilidade das abordagens qualitativa e 

quantitativa, é importante discutir acerca das técnicas utilizadas de acordo com cada 

abordagem, de forma que para este estudo dissertativo buscou-se analisar e 

categorizar as técnicas mais apresentadas nas dissertações em saúde do 

PPGSS/UFRN. O gráfico abaixo contempla essas informações: 

 

Gráfico 14 – Técnicas mais utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

Como é possível analisar no gráfico 14, as técnicas mais utilizadas pelos 

discentes do PPGSS em suas pesquisas foi a entrevista, com destaque para a 

entrevista semiestruturada (conforme realização do estado da arte com as 

dissertações), que vai ao encontro do gráfico anterior que apontou como mais 

utilizada a abordagem qualitativa, sendo a entrevista uma técnica própria desse tipo 

de abordagem.  

O uso da entrevista representa 55% das técnicas mais utilizadas nas 

dissertações e tem maior notabilidade nas pesquisas sobre o Exercício Profissional 

do (a) Assistente Social (100% das dissertações deste tema), fato já esperado tendo 

em vista que é de praxe do Serviço Social ao estudar o cotidiano da profissão fazê-

lo diretamente com os sujeitos envolvidos no processo, no caso os (as) Assistentes 

Sociais. 

Sobre a técnica da entrevista é importante considerar acerca do que a 

caracteriza, bem como dos tipos de entrevista que se pode utilizar a fim de alcançar 
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dados que satisfação a abordagem qualitativa. Gil (2007, p. 117) define entrevista 

como sendo uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas nas ciências 

sociais, e pode ser definida da seguinte maneira: “técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao entrevistado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 

obtenção de dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma 

forma de interação social”. Fraser (2004, p. 140) assevera que: 

 

A entrevista na pesquisa qualitativa, ao privilegiar a fala dos atores sociais, 
permite atingir um nível de compreensão da realidade humana que se torna 
acessível por meio de discursos, sendo apropriada para investigações cujo 
objetivo é conhecer como as pessoas concebem o mundo. 

 

Com o intuito de coletar dados, a entrevista é adequada para responder à 

questões sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, 

além de explicar as razões a respeito daquilo que fazem. Por esse caráter, é 

avaliada como a técnica mais adequada para a investigação social inserindo-se nos 

mais diversos campos do saber e, particularmente ao Serviço Social, uma das 

técnicas mais utilizadas pela categoria, sendo inclusive instrumento de trabalho. 

Richardson (2008, p. 13 e 14) complementa a definição de entrevista ao assegurar 

que: 

 

A melhor situação para participar na mente de outro ser humano é a 
interação face a face, pois tem o caráter, inquestionável, de proximidade 
entre as pessoas, que proporciona as melhores possibilidades de penetrar 
na mente, vida e definição dos indivíduos. Esse tipo de interação entre 
pessoas é um elemento fundamental na pesquisa em Ciências Sociais [...]. 
O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista, 
Vista refere-se ao ato de ver, ter preocupação de algo. Entre indica a 
relação de lugar ou estado no espaço que separa duas pessoas ou coisas. 
Portanto, o termo entrevista refere-se ao ato de perceber realizado entre 
duas pessoas. (grifos do autor) 

 

 Assim, a técnica da entrevista pode ser classificada em: entrevista informal, 

focalizada, por pauta, estruturada e semiestruturada. De acordo com Gil (2007) a 

entrevista informal é a que possui o menor nível de estruturação e só é possível 

diferenciar de uma simples conversa, pois possui como objetivo básico a coleta de 

informações. Este tipo de entrevista é usado em estudos exploratórios as quais o 

pesquisador não conhece, tendo em vista que só é possível obter uma visão geral a 

partir da fala do entrevistado e a identificação de aspectos da personalidade deste. 

As pesquisas em Serviço Social não costumam utilizar este tipo de entrevista. 
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 Tal qual a entrevista informal, a entrevista focalizada também se apresenta de 

forma livre, entretanto, o pesquisador focaliza a discussão em um tema especifico, 

permitindo ao entrevistado falar livremente sobre o tema, e, trazendo-o de volta 

quando o assunto se desvia do original. Por seu aspecto livre, requer do 

pesquisador bastante foco e habilidade durante a conversa para que não perca o 

rumo da entrevista e ainda para conseguir do entrevistado a coleta de informações 

necessárias. (GIL, 2007) 

 A entrevista por pautas se distingue das anteriores por apresentar uma 

estruturação baseada em pontos de interesses que o pesquisador vai abordando ao 

longo da entrevista com presença de uma ordenação e relação entre as pautas. O 

caráter de liberdade e leveza ainda permanece, no entanto, a presença de pautas 

pré-estabelecidas permite ao pesquisador uma análise mais estruturada e objetiva 

dos dados coletados. Gil (2007) lembra que este tipo de entrevista não possui 

perguntas diretas, que a fala livre ainda é característica dominante, porém mais 

direcionada que as anteriores. 

 A entrevista estruturada, diferente das demais, é desenvolvida a partir de uma 

estrutura fixa de perguntas com ordenação e forma de escrita previamente pensadas 

para o tipo de entrevistado a que se destina e de acordo com o se objetiva alcançar 

com a coleta de dados. As perguntas normalmente são fechadas, com opções de 

respostas, assemelhando-se muito ao questionário, técnica que será abordada mais 

adiante, com a diferença de que o questionário é o próprio entrevistado que 

responde, e na entrevista estruturada o pesquisador que vai anotando ou gravando 

as respostas.  

Gil (2007) destaca que a entrevista estruturada possui como vantagens o 

custo relativamente baixo e a possibilidade de análise estatística dos dados, em 

contrapartida, esse tipo de entrevista não revela com profundidade a opinião do 

entrevistado, posto que perguntas fechadas podem vir a não comtemplar todos os 

objetivos no momento da análise dos dados. Fraser (2004, p. 143) corrobora com o 

exposto ao afirmar “[...] esta modalidade de entrevista se caracteriza por uma 

estruturação rígida do roteiro e oferece pouco espaço para a fala espontânea do 

entrevistado”. 

 Por fim, o tipo mais utilizado de entrevistas, o semiestruturado apresenta-se 

tal qual a entrevista estruturada com uma estrutura fixa de perguntas que podem ser 
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abertas e/ou fechadas, em que o entrevistado pode discorrer sobre algo que não 

esteja direcionado nas perguntas, mas que interesse ao tema debatido. Esse tipo de 

entrevista permite ao pesquisador fazer adequações no momento da entrevista para 

o caso de ao final não ter alcançado seu objetivo, podendo assim fazer novas 

perguntas, ou ainda modificar a estrutura e ordenação de acordo com a conversa 

com o entrevistado. O objetivo é a extração máxima da opinião do entrevistado de 

forma que os objetivos da pesquisa sejam contemplados. É o tipo de entrevista mais 

utilizado nas pesquisas em Serviço Social, por esse caráter flexibilizado e ao mesmo 

tempo ordenado, permitindo ao pesquisador o movimento de ir e vir para uma 

melhor comunicação com o entrevistado.  

Vale salientar que a entrevista pode ser utilizada em abordagens qualitativas 

e quantitativas, conforme explica Fraser (2004, p. 143): 

 

[...] a entrevista por ser uma técnica utilizada tanto em pesquisas 
qualitativas quanto quantitativas, a depender da abordagem metodológica 
escolhida pelo pesquisador. Caso ele opte pela abordagem quantitativa [...] 
os seus esforços serão dirigidos para garantir a neutralidade e a 
objetividade das informações obtidas, principalmente pela padronização das 
perguntas e da postura do entrevistador. [...] se, ao contrário, a escolha for 
pela abordagem qualitativa, os esforços serão dirigidos: 1) para garantir a 
representatividade dos significados [...], 2) para permitir que o entrevistado 
sinta-se mais livre para construir seu discurso e apresentar seu ponto de 
vista [...]. 

 

Conforme citado em parágrafos anteriores, o questionário é uma técnica 

semelhante à entrevista com pequenas diferenças que o integram de modo prático 

muito mais na abordagem quantitativa ou quanti-qualitativa do que na qualitativa, 

mas que em certa medida também pode ser utilizado.  

O gráfico 14 aponta que somente 10% das dissertações, ou seja, 2 

pesquisas, utilizaram a técnica do questionário para coleta de dados, sendo estas 

dos temas que discutem a Saúde do Trabalhador e Outros Temas. Richardson 

(2008) explica que os questionários caracterizam-se da seguinte forma: 

 

Geralmente os questionários cumprem pelo menos duas funções: descrever 
as características e medir determinadas variáveis de um grupo social. A 
informação obtida por meio do questionário permite observar as 
características de um indivíduo ou grupo. Por exemplo: sexo, idade, estado 
civil, nível de escolaridade, preferência política. [...] uma descrição 
adequada das características de um grupo não apenas beneficia a análise a 
ser feita por um pesquisador, mas também pode ajudar outros especialistas, 
tais como planejadores, administradores e outros. 
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Prodanov (2013, p. 108) de forma complementar afirma que o questionário 

deve ser construído levando em consideração os seguintes aspectos: 

 

A linguagem utilizada no questionário deve ser simples e direta, para que o 
respondente compreenda com clareza o que está sendo perguntado. Não é 
recomendado o uso de gírias, a não ser que se faça necessário por 
necessidade de características de linguagem do grupo pesquisado (grupo 
de surfistas, por exemplo). [...] O questionário deve ser objetivo, limitado em 
extensão e estar acompanhado de instruções que expliquem a natureza da 
pesquisa e ressaltem a importância e a necessidade das respostas, a fim de 
motivar o informante. De forma geral, o questionário é enviado ao 
informante pelo correio ou por um portador e, após o preenchimento, é 
devolvido do mesmo modo. Atualmente, os pesquisadores têm utilizado 
meios eletrônicos para facilitar, agilizar e reduzir os custos operacionais da 
pesquisa. 

 

De acordo com Gil (2007) o questionário é composto por um número mais ou 

menos elevado de questões que são apresentadas por escrito ao entrevistado, 

sendo, portanto questões fechadas (com opções de resposta) e que facilitam a 

tabulação dos dados. Como vantagens, o questionário permite atingir um número 

maior de pessoas, inclusive em locais diferente do pesquisador, uma vez que podem 

ser enviados por e-mail ou pelo correio; o momento de resposta poderá ser 

escolhido pelo entrevistado quando julgar mais oportuno; as respostas dos 

entrevistados não sofrem influência do julgamento do pesquisador, oque pode vir a 

ocorrer em uma entrevista; o tempo de coleta poderá ser menor, tendo em vista que 

ao não precisar da presença do pesquisador, mais pessoas podem responder ao 

questionário ao mesmo tempo. 

Por outro lado, o questionário pode apresentar desvantagens que devem ser 

levadas em consideração na escolha da técnica, como por exemplo, a não obtenção 

de retorno de todos os questionários enviados; no caso de dúvidas quanto às 

perguntas o entrevistado não poderá recorrer ao pesquisador; a questão da validade 

e confiabilidade das informações, posto que podem variar de acordo com o 

momento em que o entrevistado estiver respondendo ao questionário, se for um 

tranquilo ou atribulado por questões pessoais. (GIL, 2007) 

Com maior destaque do que a técnica do questionário, a pesquisa 

documental apresenta-se como bastante utilizada pelos discentes do PPGSS, 

conforme o gráfico 14, em que 35% das dissertações em saúde utilizaram essa 

técnica para coleta de dados, o que corresponde a 7 dissertações. Comparado aos 
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55% das pesquisas que utilizaram a entrevista, é possível afirmar que a pesquisa 

documental vem ganhando espaço na investigação social, uma vez que assim como 

a entrevista, a pesquisa por documentos também se faz presente no cotidiano de 

trabalho do (a) Assistente Social. Os temas que mais utilizaram a pesquisa 

documental foram os que discutem a Saúde do Trabalhador e a Política de Saúde, 

que juntamente com os demais temas, apontam uma tendência de a pesquisa social 

voltar-se aos estudos documentos que legitimam, nestes casos, as políticas sociais, 

mas que também podem ser aplicados ao Exercício Profissional do Assistente Social 

a partir dos documentos que legitimam a profissão e seu exercício, além dos dados 

institucionais e instrumentos de atuação, que também são fontes documentais. 

Sobre as fontes de documentação, Gil (2007, p. 160) destaca: 

 

As fontes de ‘papel’ muitas vezes são capazes de proporcionar ao 
pesquisador dados suficientemente ricos para evitar a perda de tempo com 
levantamentos de campo, sem contar que em muitos casos só se torna 
possível a investigação social a partir de documentos.  

 

A coleta de dados a partir da técnica de análise documental é bem mais 

simples que qualquer outra técnica, entretanto, exige do pesquisador a elaboração 

de um plano de pesquisa que aponte com clareza e objetividade as informações que 

devem ser coletadas. Como vantagens do uso dessa técnica, temos que possibilita o 

conhecimento do passado, dos processos de mudança social e cultural de forma 

mais objetiva na realidade estudada, além disso, dispende menos gastos por parte 

do pesquisador, e, permite a obtenção de dados sem a possibilidade do 

constrangimento por parte dos entrevistados. 

 É válido ressaltar que as técnicas aqui apresentadas não precisam 

obrigatoriamente ser utilizadas de forma separada, de forma que se pode combinar 

a técnica documental com entrevistas, ou ainda aplicar com um mesmo grupo de 

entrevistados um questionário e uma entrevista, desde que possuam questões 

diferenciadas a fim de não sobrecarregar o entrevistado. O que se faz relevante 

nesta discussão é lembrar que as técnicas precisam estar em consonância com o 

tipo de abordagem escolhida, caso contrário, é possível que o pesquisador não 

alcance êxito completo na coleta de informações. 

 Por fim, é importante lembrar que existem outras técnicas além destas aqui 

apresentadas, de forma que a fim de evitar cansaço do leitor e maior objetividade na 
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discussão quanto à apresentação dos resultados e problematização destes, foram 

discutidas somente aquelas que apareceram nas dissertações em saúde do PPGSS. 

A fim de exemplificar acerca dessas outras técnicas, podemos colocar como 

exemplo a observação, o diário de campo, o grupo focal e a história de vida. 

 Usualmente, a observação e o diário de campo funcionam como 

complementares a outras técnicas como a entrevista, de forma que, de acordo com 

Gil (2007, p. 110) a observação consiste “no uso dos sentidos com vistas a adquirir 

os conhecimentos necessários para o cotidiano”. A observação pode ser simples, 

onde o pesquisador se mantém externo à comunidade, grupo ou situação que está 

estudando, observando de maneira espontânea os fatos; participante ou ativa, que 

consiste na observação real do fato estudado em que o pesquisador assume um 

papel interno no grupo ou comunidade em questão para observar a partir de uma 

perspectiva interna seu objeto de estudo; por fim, a observação pode ser 

sistemática, a qual o pesquisador elabora um plano de observação para guia-lo na 

organização e registro das informações. (GIL, 2007). O diário de campo funciona de 

forma semelhante à observação na medida em que o pesquisador utiliza este 

instrumento para registro de informações cotidianas de sua observação, 

sistematizando os dados coletados para posterior análise. 

 Sobre o grupo focal, este é uma técnica de pesquisa em que é possível 

coletar informações a partir da interação de pessoas em um determinado grupo e 

tem como pressuposto conhecer a concepção sobre um dado assunto a partir da 

concepção do grupo, e não mais de um sujeito apenas, como no caso da entrevista 

e do questionário. Sobre a posição que o pesquisador ocupa no trabalho com grupo 

focal, Gondim (2003, p. 151) explica que: 

 

[...] o moderador de grupo focal assume uma posição de facilitador do 
processo de discussão, e sua ênfase está nos processos psicossociais que 
emergem, ou seja, no jogo de interinfluências da formação de opiniões 
sobre um determinado tema. [...] A unidade de análise do grupo focal é o 
próprio grupo. Se uma opinião é esboçada, mesmo não sendo 
compartilhada por todos, para efeito de análise e interpretação dos 
resultados, ela é referida como do grupo. 

 

 O grupo focal possui um direcionamento sobre o tema que será discutido, ao 

passo que o pesquisador é o mediador da ação, deixando os entrevistados livres 

para expressarem suas opiniões e retomando o tema quando este tiver sido 
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desviado. O objetivo do grupo focal, além de perceber como os sujeitos se 

comportam em grupo, com seus pares, é também permitir mais liberdade de 

expressão, especialmente quando se está discutindo aspectos da vida cotidiana, 

como problemas sociais, ao que a entrevista poderia gerar constrangimento. 

 Por fim, outra técnica existente, mas que não foi utilizada nas dissertações em 

saúde do PPGSS é a história de vida que se constitui como uma narração contada 

pelo entrevistado sobre sua história de vida, a qual se atribui significativa 

importância à vivência e experiências do sujeito entrevistado que servirá como 

resposta ao pesquisador. Destaca-se que a história de vida normalmente é realizada 

com um único entrevistado por vez, não sendo interessante sua realização com um 

grupo de pessoas, ainda que tenham compartilhado situações semelhantes. Laville e 

Dionne (1999, p. 158) afirmam que “esse tipo de narração é autobiográfica, uma vez 

que é a própria personagem que a constrói e a produz, estimulada, mas o menos 

possível, influenciada ou orientada pelo pesquisador que deve se mostrar discreto”. 

 Para desenvolver a técnica da história de vida, Laville e Dionne (1999) 

apontam que o pesquisador deve ter algumas interrogações e hipóteses que 

possam guiar a problemática ao menos para desencadear o início da narração. De 

toda forma, é primordial que o pesquisador tenha o mínimo possível de interferência, 

limitando-se a apenas incentivar a narrativa, para que possíveis colocações do 

pesquisador quanto à maior ou menor importância de certo aspecto venha a 

interferir na percepção do entrevistado sobre o mesmo ponto. 

 Normalmente, ao invés de escrever os pontos importantes, como ocorre com 

a técnica do diário de campo, na história de vida o pesquisador deve tão somente 

escutar a narração sem fazer anotação alguma, para que não retire o foco da forma 

que a história é narrada, das expressões do sujeito e da forma como se comporta 

frente ao tema em debate. Por isso, nas histórias de vida, o uso do gravador é 

recurso frequente, para que ambos, pesquisador e entrevistado, fiquem 

despreocupados quanto ao registro das informações.  

 Minayo (2013) considera que a história de vida possui como ponto forte a 

possibilidade que o pesquisador possui de ser flexível ao movimentar-se entre a 

exploração e o questionamento dos fatos, pois ao passo que ocorrem as entrevistas 

o pesquisador poderá com facilidade verificar e reformular hipóteses criando uma 

teoria fortemente ancorada na realidade social. 
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 Após a fase da coleta de dados, devemos compreender como se dá a 

exposição das informações coletadas, conforme apresenta o próximo item. 

 

4.2 QUANTO A EXPOSIÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

 Como continuidade do processo de escolha metodológica da pesquisa, se faz 

necessário também discutir sobre os instrumentos de exposição dos dados 

utilizados pelos discentes nas dissertações em saúde do PPGSS/UFRN no período 

de 2000 a 2014. Sendo assim, serão expostos os instrumentos e ferramentas de 

análise utilizadas para apresentação dos dados coletados nas referidas dissertações 

em estudo, deixando claro que existem outras opções que podem exploradas nas 

pesquisas qualitativas, quantitativa ou quanti-qualitativas, mas que neste estudo não 

serão abordados, tendo em vista a objetividade da discussão. 

 O gráfico 15, abaixo, refere-se à elaboração de perfil dos entrevistados 

enquanto instrumento bastante utilizado nas dissertações das Ciências Sociais e 

que teve aparecimento nas dissertações em saúde de forma relevante. 

 

Gráfico 15 – Elaboração de perfil  

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

 Este gráfico nos mostra alguns pontos interessantes de reflexão ao 

verificarmos a relação entre a elaboração de perfil e o uso de questionários, técnica 

mais utilizada para elaboração desse instrumento. Fazendo uma relação com o 

gráfico 14, veremos que apenas 2 temas utilizaram a técnica do questionário, Saúde 

do Trabalhador (1 dissertação) e Outros Temas (1 dissertação), o que nos leva a 
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analisar o presente gráfico, em que o uso do perfil se faz presente em 2 dissertações 

sobre Saúde do Trabalhador e em 2 dissertações sobre Outros Temas, levando a 

crer que a técnica utilizada para elaboração de perfil foi a entrevista. 

 Outro tema que aparece em destaque é o Exercício Profissional, que no 

gráfico 15 aponta 3 dissertações com uso de perfil e 3 dissertações que não se 

utilizaram desta ferramenta. Em análise conjunta com o gráfico 14, vemos que as 6 

dissertações sobre este tema utilizaram a técnica da entrevista, reforçando a ideia 

exposta no parágrafo anterior de que a entrevista vem sendo utilizada também com 

esse caráter de elaboração de perfil dos entrevistados. 

 É necessário ainda fazer uma ressalva quanto ao número de dissertações 

que não elaboraram o perfil dos entrevistados, pois se compararmos os gráficos 14 

e 15 veremos que as pesquisas que utilizaram a técnica documental para coleta de 

dados foram as mesmas que não fizeram uso de questionário. Em virtude desse 

fato, 35% é o quantitativo de dissertações com análise documental (gráfico 13), 

número que se torna relevante para afirmarmos que a elaboração é uma ferramenta 

que vem se desenvolvendo com mais força nas dissertações. Para clarificar esta 

informação, basta exemplificar da seguinte forma: se retiramos do gráfico as 

dissertações que realizaram análise documental, ficaríamos com apenas 3 

dissertações sobre o tema Exercício Profissional que não realizaram elaboração de 

perfil e, em contrapartida, com 10 dissertações que fizeram uso desse instrumento. 

De tal modo teríamos o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 16 – Ilustração da elaboração de perfil sem as dissertações de análise documental  

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 
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Observa-se, portanto, que a elaboração de perfil assume um número 

significativo de 77% de dissertações (em um universo de 13 dissertações, tendo em 

vista a hipotética exclusão de 7 dissertações que fizeram uso de análise 

documental) que utilizaram as técnicas de entrevista ou questionário para sua 

elaboração. 

Há dois pontos a se considerar, a saber: entendemos que a análise 

documental pode até vir a apresentar perfil em suas pesquisas, entretanto, não 

serão dados construídos pelo próprio pesquisador enquanto fonte primária, de forma 

que ao utilizar a análise documental, o pesquisador reproduzirá dados secundários, 

tendo em vista que as informações já foram coletadas por outros autores, no que se 

refere à elaboração de perfil socioeconômico, que é o modelo presente nas 

dissertações em saúde do PPGSS. 

A segunda questão é sobre a utilização da elaboração de perfil nas 

dissertações, ao passo que ao realizar o estado da arte com as produções em saúde 

do PPGSS de 2000 a 2014, foi percebido que poucas pesquisas realmente 

justificavam a necessidade da elaboração de perfil em seus estudos, de forma que 

as demais colocavam a elaboração de perfil não como um objetivo a ser alcançado, 

mas como um item obrigatório já que estavam fazendo pesquisa com sujeitos. Esse 

fato é comprovado a partir da leitura de cada dissertação quando se busca uma 

análise crítica, clara e que envolva uma discussão teórica da elaboração de perfil 

com o tema em debate, mas não se encontra. Ao invés disso o que temos é uma 

“chuva” de informações sobre os sujeitos pesquisados, porém, desprovida de 

reflexão crítica aprofundada e que demonstre alguma relação ou explicação para 

com o tema ou com o objeto de estudo, a fim de justificar a relevância da elaboração 

de perfil. 

Para definir a elaboração de perfil, buscou-se referências em autores que 

discutem metodologia da pesquisa, entretanto, para nossa surpresa, não há na área 

do Serviço Social nem tampouco em outras áreas do conhecimento autores que 

apontam uma definição para a elaboração de perfil. Assim, apresentamos um 

conceito extraído de estudos e observações sobre metodologia que nos permitiram 

construir uma compreensão própria acerca do perfil.  

Portanto, trabalhar com elaboração de perfil significa levantar dados e/ou 

indicadores quanti-qualitativos de uma determinada temática ou objeto de estudo. O 
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perfil pode ser ele mesmo o tema, exemplo, “O perfil socioeconômico dos 

professores universitários da UFRN”; técnica, quando se propõe utilizar a elaboração 

de perfil para revelar informações sobre grupo de sujeitos; ou ainda, instrumento, na 

medida em que é utilizado como meio de alcançar resultados na técnica qualitativa 

ou quanti-qualitativa, servindo assim como elemento secundário para apresentação 

de informações que, quando agrupadas, caracterizam o objeto de estudo. 

A elaboração do perfil pode ser obtida a partir da aplicação de questionários 

ou por meio da entrevista, de forma que as informações devem ser separadas por 

categorias e, normalmente, são apresentadas ao leitor através de gráficos e/ou 

tabelas. O objetivo, tal qual o nome já diz, é construir uma visão sobre determinados 

aspectos da vida pessoal e/ou profissional do objeto de estudos. 

Para materializar estas informações, temos que nas dissertações que 

discutiram o exercício profissional do (a) Assistente Social, os trabalhos que 

apresentam a construção de perfil socioeconômico dos entrevistados, em que foram 

abordados aspectos como: renda familiar, renda salarial, quantidade de filhos, 

estado civil, tempo de trabalho na instituição, ano de graduação, participação em 

atividades da categoria profissional, entre outros. A apresentação destes aspectos 

serve ao pesquisador como meio de mostrar ao leitor como se caracteriza seu 

público-alvo da pesquisa e ainda quais as implicações destes aspectos na 

problemática em discussão. 

Outra ferramenta bastante utilizada nas dissertações em saúde do PPGSS, 

objeto de análise deste estudo, foi a utilização de gráficos como metodologia de 

exposição dos dados coletados. O gráfico 17 mostra como se deu a distribuição do 

uso deste recurso nas dissertações: 
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Gráfico 17 – Uso de gráficos 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

 Conforme o exposto é possível verificar, a maioria expressiva das 

dissertações utiliza a ferramenta de gráficos para abordar de maneira mais clara e 

objetiva as informações advindas da coleta de dados. Esse número representa 80% 

(16 dissertações) e inclui as pesquisas que utilizaram as técnicas de questionário, 

entrevista e documental, com exceção de apenas 4 dissertações que não fizeram 

uso deste recurso nem mesmo de tabelas, instrumento semelhante ao gráfico. Os 

temas que mais se destacam na utilização do gráfico são: Saúde do Trabalhador e 

Exercício Profissional (4 dissertações, cada tema),  Saúde Mental e Outros Temas (3 

dissertações, cada um).  

Richardson (2008) afirma que os gráficos podem ser utilizados de duas 

maneiras: uma menos usual, separa os gráficos do corpo do texto, transformando-os 

em anexos. Essa forma torna a compreensão da análise dos dados mais difícil uma 

vez que é necessário ao leitor fazer simultaneamente a leitura e do texto e a análise 

do gráfico, e ainda, torna-se um grande risco, pois o leitor poderá deixar para 

visualizar os gráficos ao final da leitura do texto e acabar por não fazer, o que 

certamente comprometerá a compreensão da produção; a segunda maneira de 

apresentar os gráficos é inserindo-os junto ao texto, sendo uma forma mais 

agradável e perspicaz de provocar a reflexão e compreensão do que está sendo 

abordado. Essa é a forma mais frequentemente utilizada nos textos científicos e nas 

pesquisas de investigação social. 

 Nas dissertações em saúde, os gráficos aparecem de forma interligada ao 

texto, de modo que ao expor um gráfico posteriormente é apresentada uma análise 

e reflexão sobre seus indicadores e o tema em exposição. Esse tipo de exibição 
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facilita a compreensão e torna o leitor mais envolvido com a apresentação dos 

dados. Sobre estes aspectos, Richardson (2008, p. 314) destaca um ponto 

importante: 

 

Cuidando especificamente dos gráficos, não é demais alertar para a 
qualidade artística que os mesmo requerem. Um gráfico não se resolve nem 
se apresenta, pela simples combinação de linhas, barras, palavras e, às 
vezes, cores. É algo mais. Trata-se dessa combinação, porém concebida de 
forma harmoniosa, clara e que potencializa o que se deseja informar, seja 
em termos de dado puro, seja no que se refere ao significado e alcance do 
mesmo. 

 

 Assim, é fundamental ter atenção ao tamanho dos gráficos, para que não 

ultrapassem uma página, e ainda, é preciso que haja clareza na descrição das 

informações e na relação dessas com o tema estudado, na medida em que a 

inclusão de um gráfico tem por objetivo facilitar a compreensão e o acesso à 

informação. 

 Sobre estes dois recursos de exposição de dados coletados, a elaboração de 

perfil e o uso de gráficos, podemos afirmar que ambos se fazem bastante presentes 

nas dissertações em saúde, revelando uma tendência na investigação que 

ultrapassa barreiras como a conservadora exposição textual que se torna cansativa 

e não desperta tanto interesse por parte do leitor, quanto uma exposição que dialoga 

com gráficos, tabelas e aglutinação de informações em forma de perfil. Essa 

tendência possui inúmeros pontos positivos, já citados anteriormente, mas que se 

torna importante reforçar que o texto de pesquisa precisa motivar o leitor a adentrar 

naquela discussão, não apenas como obrigação, mas de forma prazerosa, com 

facilidade de compreensão da informação sendo possível até veicular para seus 

pares o que foi exposto na pesquisa.  

Entretanto, há que se tomar cuidado com algumas problemáticas que podem 

surgir nessa construção, como a questão de realizar elaboração de perfis de forma 

indiscriminada sem que haja uma análise real dos itens abordados, tendo em vista 

que este é um instrumento valioso e que perde sua importância quando se encontra 

desprovido de uma discussão reflexiva sobre o contexto que o cerca. Outra questão 

de ressalva se dá com relação à forma de exposição dos gráficos, para que estejam 

claros ao leitor e interligados ao texto, pois como apontado, gráficos e tabelas 
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dispostos ao final do texto discursivo dificultam a compreensão da pesquisa e, 

possivelmente, sua materialização. 

 

 

4.3 QUANTO AO TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Ao realizar o estado da arte com as dissertações em saúde do PPGSS/UFRN 

nos anos de 2000 a 2014, verificou-se que a técnica para análise dos dados que 

observados nas dissertações foi a análise de conteúdo, estivesse claramente 

exposta pelo pesquisador na introdução ou ainda no decorrer do texto, sendo 

possível assim identifica-la. Não foi percebida nenhuma outra técnica de análise, 

motivo pelo qual abordaremos neste item apenas a referida técnica. É importante 

mencionar que existem outros modos de análise dos dados, que em geral se dão 

conforme a perspectiva teórico-metodológica escolhida para a discussão. 

Portanto, a análise de conteúdo tem como finalidade alcançar uma descrição 

objetiva e sistemática dos conteúdos, analisando a frequência da ocorrência de 

categorias analíticas essenciais à discussão, relacionando estruturas semânticas 

com estruturas sociológicas (MINAYO, 2010). 

Bardin (1979, p. 42) define análise de conteúdo enquanto: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens. 

 

De acordo Gil (2007) com a teoria metodológica de Bardin (1979) sobre a 

análise de conteúdo, esta se desenvolve em três fases: uma pré-análise dos dados 

coletados; exploração concreta do material; e, tratamento das informações, 

inferência e interpretação. Gil (2007) afirma que a pré-análise destina-se à 

organização do material, com uma leitura pouco direcionada com vistas a formular 

hipóteses e preparar o material para a análise. A segunda fase é considerada mais 

extensa, pois tem como objetivo sistematizar as informações, separar por categorias, 

analisando qual lugar cada informação deve ocupar. A terceira e última fase da 

análise de conteúdo se destina a tornar válidas as informações coletadas, ao passo 

que Gil (2007, p. 165) a expõe como: “são utilizados procedimentos estatísticos [...] 
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que sintetizam e põem em relevo as informações obtidas. À medida que as 

informações são confrontadas com informações já existentes, pode-se chegar a 

amplas generalizações”. 

Richardson (2008) é mais específico em suas considerações sobre a análise 

de conteúdo ao explicar no que consiste propriamente a sistematização e a 

inferência. Sobre a sistematização, o referido autor aponta que se refere à “inclusão 

ou exclusão do conteúdo ou categorias de um texto de acordo com regras 

consistentes e sistemáticas” RICHARDSON (2008, p. 223). Quanto à inferência, o 

autor afirma que implica no reconhecimento da hipótese como verdadeira em virtude 

de sua relação com outras proposições já concebidas como verdadeiras. De tal 

modo, Bardin (1979) afirma que a análise é essencialmente temática, frequencial e 

quantitativa e transversal. 

Minayo (2013) faz uma análise interessante sobre a análise de conteúdo ao 

colocar em discussão um ponto de dúvida e discordância para muitos estudiosos, a 

questão da adequação da análise de conteúdo à pesquisas de abordagem 

qualitativa ou quantitativa. A autora coloca que do ponto de vista prático, a análise 

de conteúdo privilegia os depoimentos, falas e discursos do entrevistado, a fim de 

alcançar uma compreensão mais profunda da informação. “Para isso, geralmente, 

todos os procedimentos levam a relacionar estrutura semânticas (significantes) com 

estruturas sociológicas (significados)” (MINAYO, 2013, p. 308), o que por sua vez 

possui maior relação com a abordagem qualitativa. Entretanto, a análise de 

conteúdo também pode vir a ser utilizada na abordagem quantitativa, a depender do 

aspecto que se quer destacar na pesquisa e do tratamento realizado com as 

informações coletadas. 

 

As atuais tendências históricas do uso e do desenvolvimento de técnicas de 
Análise de Conteúdo conduzem a uma certeza. Todo o esforço teórico, seja 
baseado na lógica quantitativista ou qualitativista, visa a ultrapassar o nível 
do senso comum e do subjetivismo na interpretação e alcançar uma 
vigilância crítica ante a comunicação de documentos, textos literários, 
biografias, entrevistas ou resultados de observação. (grifo da autora) 
(MINAYO, 2013, p. 308) 

 

A análise de conteúdo compreende diversas modalidades de técnicas que 

propiciam a leitura dos dados coletados, quais sejam: análise lexical, análise de 
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expressão, análise de relações, análise temática e análise de enunciação. (MINAYO, 

2013) 

Para o estudo das dissertações em saúde, foi verificado através do estado da 

arte, que as dissertações em sua maioria utilizavam a análise de conteúdo na 

modalidade temática, ou ainda se propunham a utilizar, de modo que não foi 

percebida nas dissertações outra modalidade de análise de conteúdo. Portanto, será 

discutida apenas a modalidade temática de análise de conteúdo no estudo das 

dissertações em saúde do PPGSS/UFRN. 

Minayo (2010, p. 316) clarifica o significado da análise temática ao apontar 

que: 

 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido 
que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem 
alguma coisa para o objeto analítico visado. (...) Para uma análise de 
significados, a presença de determinados temas denota estruturas de 
relevância, valores de referência e modelos de comportamento presentes 
ou subjacentes no discurso. (grifo da autora) 

 

 É interessante observar que para Minayo (2013) as três fases citadas 

anteriormente por Gil (2007) para a análise de conteúdo, essas se referem à 

modalidade temática da análise de conteúdo, sendo algo particular deste tipo de 

análise. Não queremos trazer à problemática de qual autor estar certo ou errado, 

mas apenas veicular a informação de que os dois autores mais utilizados para 

abordar este tema pensam de forma diferente quanto à este aspecto. 

 Dito isto, para Minayo (2013) além das três fases anteriormente citadas em 

Gil (2007), a análise temática consiste em descobrir os pontos centrais do sentido 

que compõem a comunicação a fim de que tenham algum significado para o objeto 

de estudo. É a modalidade mais utilizada por ser a mais simples, apesar de seu rigor 

metodológico na categorização53 das informações; sendo também mais próxima das 

ciências sociais por vincular-se ao método dialético de compreensão do real, método 

mais utilizado pelo Serviço Social, no que se refere aqui às dissertações em saúde 

do PPGSS. 

                                                 
53

 De acordo com Bardin (1979, p. 117), “A categorização é uma operação de classificação de 
elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias, são rubricas ou 
classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de 
conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns 
destes elementos. (grifo do autor) 
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 A materialização dessa problematização é possível de se observar através do 

gráfico 18, apresentado abaixo, que traz a exposição da análise de conteúdo nas 

dissertações em saúde. 

 

Gráfico 18 – Análise de Conteúdo 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

 De acordo com o gráfico, percebe-se de imediato que a maioria das 

dissertações em saúde, 70% (14 pesquisas) utiliza a análise de conteúdo como 

técnica para tratamento e leitura das informações coletadas, o que já era de certa 

forma esperado, tendo em vista essa técnica ser a mais utilizada pelo Serviço 

Social, em função, além das características de análise, mas também da vinculação 

com o método dialético, dominante entre os estudiosos da categoria profissional e 

na pós-graduação o mais estimulado e esperado que os discentes utilizem. 

Ponto interessante se dá entre as outras duas variáveis “não” e “não 

identificado”. Essas variáveis foram elaboradas em virtude da presença de 

dissertações que afirmavam categoricamente o uso da técnica de análise de 

conteúdo, inclusive com citações para reafirmar seu uso, mas na verdade havia 

apenas uma exposição dos dados encontrados. O que é preocupante é o fato de 

representar 25% das dissertações (5 pesquisas), estando presente inclusive na 

discussão sobre Exercício Profissional, algo que é bastante discutido pela categoria 

e que deveria apresentar reflexões críticas sobre o tema, tendo em vista o 

direcionamento da profissão em sua vinculação aos pressupostos do método 

dialético. 
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Por “não identificado” estamos apresentando que apenas 1 dissertação não 

definiu de forma clara seu método de tratamento das informações, de forma que 

para alguns dados era utilizada uma técnica de análise, mas para outras 

informações eram realizadas apenas leituras descritivas dos gráficos ou dos extratos 

das falas dos sujeitos entrevistados. 

Ocorre que parece haver uma séria confusão sobre a técnica da análise de 

conteúdo, ou o que é mais assustador, uma confusão sobre o método da dialética, 

posto que um implica no outro. Queremos deixar claro que esta consideração é 

apenas uma hipótese formulada frente à análise das dissertações, mas que podem 

existir outros motivos que expliquem essa situação. 

Apesar disso, fica evidente que as dissertações que utilizaram a análise de 

conteúdo, estava claro nas pesquisas a técnica utilizada, seja por escrito na 

introdução, quando o pesquisador afirma seus métodos, ou ainda no decorrer do 

texto. Com isso, podemos afirmar que a utilização da análise de conteúdo, mais 

propriamente a modalidade temática continua em alta nas ciências sociais, podendo 

continuar enquanto tendência de análise. 

 

 

4.4 QUANTO ÀS REFERÊNCIAS 

 

 As referências utilizadas na construção de uma pesquisa, por si só, já dizem 

muito sobre como a discussão será abordada, sob quais perspectivas teórico-

metodológicas o texto está fundamentado e ainda sobre os autores que serviram de 

referência para aquela reflexão.  

 Para analisar as dissertações em saúde do PPGSS/UFRN foram definidos 

três tipos de categorias de análise a partir das referências a fim de analisar com 

maior clareza e objetividade o objeto de estudo, as dissertações, quais sejam: 

referências sobre Serviço Social; referências sobre Trabalho; e, referências 

específicas, sobre o tema específico de cada dissertação em saúde. Abaixo se 

apresenta o gráfico 19 que apresenta as referências sobre Serviço Social. 
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Gráfico 19 – Referências em Serviço Social 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

 De acordo com o gráfico, é possível observar que 80% (16 pesquisas) das 

dissertações em saúde do PPGSS discutem sobre Serviço Social interligado ao 

tema específico que abordam, ao passo que apenas 20% (4 dissertações) não 

fazem referência ao Serviço Social em suas problematizações. 

 Apesar das dissertações estarem vinculadas ao tema geral sobre a saúde, é 

demasiado importante que se discuta, ainda que brevemente, sobre o Serviço 

Social, não necessariamente sobre o exercício profissional do (a) Assistente Social, 

mas sobre a posição que a categoria profissional assume perante a sociedade 

acerca do tema em discussão. Por exemplo, ao debater sobre saúde mental ou 

saúde do trabalhador, é interessante colocar a participação do Serviço Social junto 

aos movimentos de luta pela reforma psiquiátrica, e ainda ao lado da classe 

trabalhadora, na medida em que também faz parte desta, na luta diária por melhores 

condições de trabalho, remuneração e fortalecimento dos sindicatos, reivindicando o 

fim do trabalho precarizado e que gera riscos ao trabalhador. 

 Nas redes de saúde e na política de saúde, o Serviço Social vem se 

posicionando com veemência pela materialização dos princípios do SUS, pela 

inserção de mais Assistentes Sociais nos serviços de saúde e ainda se coloca 

cotidianamente através de resoluções, manifestos e no exercício profissional, na 

defesa da política de saúde para todos os cidadãos, enquanto reconhecimento e 

garantia da cidadania. 

 Estes são apenas alguns poucos exemplos da atuação do Serviço Social nas 

esferas da saúde e que perpassam todos os temas das dissertações em saúde do 
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PPGSS/UFRN de 2000 a 2014, devendo ser inserida na problematização das 

pesquisas a fim de possibilitar maior relevância ao estudo da profissão e 

reconhecimento das lutas e conquistas da categoria profissional. 

 Ainda na discussão sobre as referências em Serviço Social e já 

estabelecendo relação com as referências sobre trabalho, foi identificado nas 

dissertações que autores que discutem o método do materialismo histórico-dialético 

de Marx têm pouco aparecimento nas dissertações, de forma que são mais 

utilizadas fontes secundárias, que são outros autores escrevendo sobre o método de 

Marx. Isso chama a atenção para uma problemática perceptível em grande parte das 

dissertações, o fato de termos análises reducionistas e com inúmeras fragilidades, o 

que vem a prejudicar a exposição e análise do método, que passa a ocorrer de 

forma equivocada.  Sobre a leitura da obra primária, em sua fonte original, Calvino 

(1993 p. 12) ao explicar sobre a importância de ler os clássicos, ratifica a discussão 

ao afirmar que: 

 

A leitura de um clássico deve oferecer-nos alguma surpresa em relação à 
imagem que dele tínhamos. Por isso, nunca será demais recomendar a 
leitura direta dos textos originais [...]. A escola e a universidade deveriam 
servir para fazer entender que nenhum livro que fala de outro livro diz mais 
sobre o livro em questão; mas fazem de tudo para que se acredite no 
contrário. [...] O clássico não necessariamente nos ensina algo que não 
sabíamos; às vezes descobrimos nele algo que sempre soubéramos (ou 
acreditávamos saber) mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro (ou 
que de algum modo se liga a ele de maneira particular) e mesmo esta é 
uma surpresa que dá muita satisfação, como sempre dá a descoberta de 
uma origem, de uma relação, de uma pertinência.  

 

Dito isto, o que se quer expor, é que ao identificar a falta de leitura das obras 

primárias do autor em referência, que se trata de um exemplo tendo em vista que a 

abordagem da perspectiva metodológica não contou com autores específicos como 

Marx, face a utilização do materialismo histórico-dialético na maioria das pesquisas, 

pode vir a ser um problema na construção da pesquisa, tanto no nível de discussão 

teórica quanto metodológica na coleta e análise dos dados. 

Outra categoria de referência advinda das dissertações em saúde e 

problematizada através do gráfico 20 é a categoria trabalho, que tem sua inserção 

nas pesquisas exposta abaixo: 
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Gráfico 20 – Referências sobre o trabalho 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

 

 Tal qual a discussão sobre Serviço Social, o debate sobre o trabalho deveria 

estar presente em todas as dissertações em saúde do PPGSS, tendo em vista que o 

trabalho ocupa lugar central na sociedade e que a partir dele são construídas 

políticas sociais e até mesmo formas de convivência entre os sujeitos. No entanto, 

nem todos os temas contemplaram essa discussão, ficando restrita apenas aos 

temas Saúde do Trabalhador e Outros Temas, onde todas as pesquisas expuseram 

reflexões sobre o trabalho, e Exercício Profissional, atingindo maioria das 

dissertações desse tema, porém ainda existiram 2 dissertações nas quais o lugar 

central do trabalho não foi contemplado. Estas pesquisas que contemplaram a 

discussão sobre trabalho expressam um número de 55% do total, correspondendo a 

apenas 11 dissertações. 

 Esse número é considerado diminuto se pensarmos que o trabalho faz parte 

de todos os setores da sociedade, relacionando-se com todos os temas, sejam eles 

trabalhados sob a perspectiva dos sujeitos ou ainda de documentos legais que 

formalizem uma política ou programa. O que mais surpreende, ao observar o gráfico 

19, é que 2 dissertações sobre o tema Exercício Profissional não trazem em suas 

pesquisas referências nem considerações sobre o trabalho, quando na verdade este 

debate se torna praticamente obrigatório ao discutir justamente sobre o trabalho dos 

(as) Assistentes Sociais. 

Isso nos mostra que é preciso que os discentes compreendam de modo 

amplificado o contexto que envolve o tema da pesquisa, não devendo estar preso 

somente ao rol de conhecimentos específicos. Discutir sobre a centralidade do 
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trabalho muitas vezes pode vir a auxiliar na compreensão de fatos sociais, sendo, 

portanto, um determinante para a reflexão sobre o tema em estudo, que 

particularmente no contexto da saúde, envolvem diretamente a questão social e o 

ordenamento das políticas sociais, presentes em todos os eixos da vida social. É 

importante registrar ainda que ao realizar o Estado da Arte com as dissertações em 

Saúde do PPGSS, verificou-se que há pouca ou nenhuma referência aos estudos de 

Marx, o que implica dizer que os discentes a priori defendem o método do 

materialismo histórico-dialético, mas o apresentam de forma reducionista e com 

inúmeras fragilidades, principalmente no que concerne à analise e exposição do 

objeto. 

Por último, é apresentado o gráfico que aborda as referências específicas de 

cada tema em saúde e se houve ou não inserção dessas nas dissertações 

estudadas. Conforme se pode constatar, o gráfico 21, na sequência: 

 

Gráfico 21 – Referências específicas 

Fonte: Levantamento de dados realizado pela discente junto ao PPGSS. 

  

 Fica claro no gráfico acima que 100% das dissertações em saúde do PPGSS 

fizeram uso de referências específicas sobre o tema que estava em debate, o que é 

muito positivo tendo vista que a busca pelo conhecimento nunca está acabada, e por 

mais que se estude sobre determinado sempre há algo a acrescentar ou um ponto 

de vista diferente que permita ratificar as concepções ou modifica-las. O que importa 

é o movimento concreto do ir e vir na investigação, de modo que não tem utilidade 

massificar o pensamento com ideias já concebidas, é preciso experimentar novas 

ideias e reflexões, a fim de problematizar e construir novos argumentos. 
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 É válido salientar que na análise das referências, especialmente as 

específicas, em algumas dissertações foram encontradas referências externas ao rol 

do Serviço Social e ao PPGSS, o que demonstra que os discentes estavam abertos 

a novos conceitos e foram buscar nas ciências sociais como a sociologia e 

psicologia, e também nas ciências da saúde, como a saúde coletiva, novas fontes de 

informação para discutir e refletir sobre seu objeto de estudo.  

Esse movimento de externar-se ao mundo já conhecido do Serviço Social, 

saindo da zona de conforto literária, permite ao pesquisador vislumbrar aspectos do 

seu objeto de pesquisa nunca antes pensado, e assim poderá descobrir outras 

nuances para a investigação ou talvez perceba que o Serviço Social já “dá conta” da 

sua problematização. Nenhuma ciência é proprietária de um saber de modo que o 

complete por inteiro, buscar novas fontes não significa negar o direcionamento de 

uma categoria profissional, mas aprimorá-lo, na medida em que se soma 

conhecimento e experiência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A técnica do estado da arte possibilita ao pesquisador muito mais que uma 

leitura aprofundada sobre determinado objeto de pesquisa. É possível mergulhar de 

forma incrível sobre o que se deseja investigar e descobrir elementos novos a cada 

novo momento de busca, de modo que o conhecimento e a relação com o objeto só 

aumentam, o que traz maior significado e materialidade à investigação.  

As dissertações em saúde do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

da UFRN são elementos ricos em produção de conhecimento, tanto acerca do tema 

saúde e suas particularidades abordadas em cada pesquisa, quanto acerca do 

programa de pós-graduação, fatos estes que agregados aos aportes teóricos foi 

possível construir esta pesquisa. 

 O objetivo geral proposto nesta investigação foi realizar o estado da arte nas 

produções em saúde do PPGSS/UFRN de 2000 a 2014, o que obteve êxito no 

decorrer da construção deste trabalho, visto que este é o próprio resultado desse 

processo. Enquanto objetivos específicos para a realização da pesquisa foi proposto 

apreender como o PPGSS desenvolveu-se ao longo de 15 anos, avaliando 

especialmente o que tange à produção e pesquisa acadêmica; identificar as 

tendências teórico-metodológicas presentes nas produções em saúde; compreender 

como o contexto social, político e econômico se articula no desenvolvimento da 

pesquisa em saúde. Conforme foi possível observar ao longo da exposição, os 

objetivos específicos foram alcançados com êxito graças à aplicação da técnica do 

estado da arte, que permitiu coleta de dados direcionada e com aporte suficiente 

para as necessidades da investigação. 

 De tal modo, os resultados alcançados se apresentam em todo o percurso 

dissertativo estabelecendo uma relação dialética com a estrutura da pesquisa, posto 

que o objeto de investigação é exposto a partir de categorias analíticas, mantendo 

constante diálogo com teóricos e críticos do tema abordado, e ainda é possível 

perceber a relação de flexibilidade que as categorias analíticas possuem entre si, na 

medida em que se comparam informações do objeto pesquisado a fim de 

compreendê-lo em sua complexidade e realidade social, de forma que a 

materialização dos objetivos propostos foi alcançada e expressa-se através de 

gráficos e considerações ao longo do texto. Com o intuito de retomar brevemente os 
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resultados e reflexões para sistematizar posições e contribuições relevantes para 

este debate, além de apontar os desafios que se apresentam na pós-graduação e na 

área de pesquisa específica da saúde, os capítulos que constituíram a exposição da 

pesquisa serão neste momento expostos como eixos, para que se clarifique a 

discussão acerca dos pontos principais e seja possível uma reflexão que contribua 

para novas produções teóricas acerca da pós-graduação. 

 Assim, o primeiro eixo, cuja discussão encontra-se no segundo capítulo, 

tratou da pós-graduação e ainda sobre aspectos específicos da produção em saúde, 

no que tange à motivação para a pesquisa e análise dos períodos históricos nas 

referidas pesquisas. Para além do debate sobre estes pontos que são centrais à 

discussão das produções em saúde no PPGSS, buscou-se apreender quais os 

possíveis aspectos que influenciam os discentes na definição do objeto de estudo. 

De tal maneira, no que se refere à motivação para a escolha do tema investigativo, o 

pressuposto era que este aspecto seria determinante no contexto da pesquisa, na 

medida em que poderia ser decisivo na vinculação entre objeto e pesquisador. O 

que se observa é que a motivação não determina a escolha do tema dissertativo por 

si só, mas possui relevância na opção acerca do tema pesquisado, visto que parcela 

significativa das pesquisas apresentavam em suas definições justificativas de 

escolha a partir de aproximação com o tema via estágio curricular ou experiência na 

área.  

 Compreende-se que para desenvolver qualquer atividade, especialmente 

atividades que exigem rigor teórico, o ser humano precisa de algo que o impulsione, 

que estabeleça com ele conexão necessária para fazê-lo aventurar-se por novos 

caminhos, ou mesmo por caminhos ora conhecidos, mas que podem apresentar 

algo inovador. Isto vale em grande medida para o pesquisador, posto que é preciso 

um agente motivador para realização da atividade de pesquisa, seja este pessoal ou 

profissional. Entretanto, é preciso considerar que a motivação por si só não 

determina o tema e objeto escolhidos para estudo, o que levou à reflexão sobre 

outros dois aspectos inerentes ao processo de pesquisa: a conjuntura que perpassa 

o desenvolvimento da pesquisa e a estrutura acadêmica que possibilita a inserção e 

manutenção do curso de mestrado, o programa de pós-graduação. 

 Assim, foi realizada também a análise acerca dos períodos históricos que 

marcaram as produções em saúde (2000 a 2014), os quais foram representados nos 
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governos dos Presidentes da República de cada tempo histórico, sendo: governo 

Fernando Henrique Cardoso (1999-2002), governo Lula (2003-2010) e governo 

Dilma Rousseff (2011-2014), a fim de avaliarmos se o tema de pesquisa sofria 

influência deste aspecto enquanto determinante para a escolha do tema. Conforme 

verificado, a conjuntura social, político, cultural e econômico é significativa em 

qualquer estudo, visto que todo objeto faz parte de um contexto ampliado, que é 

individual, mas, sobretudo, é coletivo, posto que é a partir das relações sociais que 

têm-se determinações importantes nesta conjuntura acima descrita. A relação que 

os sujeitos possuem com seus pares, com o trabalho, com a cultura e com a 

sociedade como um todo – entenda-se por isso a política e a economia -, integra 

com completude um objeto de pesquisa, seja este os sujeitos sociais, o trabalho 

humano, o eixo político ou econômico, e até mesmo as produções em saúde.  

 O que se afirma, portanto, é que a conjuntura macrossocial está presente no 

contexto do objeto de pesquisa, entretanto, como foi observado através do estado 

da arte com as dissertações em saúde, o período histórico que marca a construção 

de uma pesquisa não é aspecto determinante exclusivo para a escolha do objeto de 

pesquisa. Percebe-se que as dissertações em saúde relacionam e compreendem os 

objetos de pesquisa imbricados em uma conjuntura que reflete diretamente avanços 

e desafios, bem como a condição atual de cada um deles, no entanto, não foi 

possível determinar com certeza que tal conjuntura foi aspecto fundamental ou 

exclusiva para escolha do objeto de investigação.  

 É válido salientar que neste capítulo 2, foram debatidos os temas mais 

apresentados nas dissertações, estabelecendo uma reflexão com o momento 

histórico da saúde e da política brasileira, de forma que houve maior incidência nos 

temas: Exercício Profissional do (a) Assistente Social; Saúde Mental; e, Saúde do 

Trabalhador. Cada um destes foi discutido em um subitem específico, mas de forma 

sempre interligada e voltada ao objeto deste estudo, sendo possível o diálogo com 

estudiosos da área a fim de compreendermos os pontos centrais de cada tema e 

ainda sua relação com o Serviço Social, de modo não a esgotá-lo nesta categoria, 

mas ao contrário, problematizar a inserção desta no campo da saúde para cooperar 

com o fortalecimento e crescimento da categoria profissional a que pertencemos e à 

qual o PPGSS propõe contribuir com pesquisas e estudos. 
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 Outro ponto de destaque para reflexão acerca dos aspectos que podem 

influenciar a escolha do objeto de pesquisa foi o programa de pós-graduação no que 

se refere à sua estrutura. Os aspectos considerados como potenciais determinantes 

na escolha do objeto de pesquisa neste segmento específico são: a grade curricular 

e o corpo docente. As pesquisas não apontam claramente se estes aspectos 

influenciaram ou foram válidos para a escolha do tema, mas é interessante perceber 

como se fundamenta o curso de mestrado posto que é possível encontrar fatores 

que podem indicar predomínio de uma área sobre outra. Em análise sobre o 

programa, além da grade curricular e corpo docente, também foram apreciados a 

forma como o programa de pós-graduação na UFRN foi criado, sua relação com os 

demais programas do Nordeste e com outras regiões do Brasil. Além disso, a 

publicação teórica também elemento importante para compreendermos como o 

programa vem se construindo junto à comunidade acadêmica e como enfrenta as 

determinações da CAPES, que cada vez mais aponta mudanças que favorecem a 

ordem produtivista do capital, reforçando a ideia capitalista de mercantilização da 

educação. 

 Quanto ao corpo docente ficou evidente que pesquisas em nível de pós-

graduação requisitam um profissional especialista em determinada área de 

investigação a fim de qualificar com maior propriedade o debate, trazendo 

contribuições mais profundas e aproveitando melhor o que a pesquisa pode oferecer 

em termos de publicação e desenvolvimento de outras pesquisas ou projetos. No 

entanto, ocorre que no caso do Serviço Social, profissão de caráter generalista em 

que os profissionais devem estar aptos a discutir qualquer tema que envolva a 

categoria. Os programas de pós-graduação, no caso específico o programa da 

UFRN, o qual se debruça essa análise, ao longo dos 15 anos de desenvolvimento 

contou apenas com 1 ou 2 (a quantidade foi variável ao longo do período) docentes 

com vinculação específica na área da saúde, o que não foi impedimento para a 

concretização de pesquisas em saúde, tendo em vista que foram 22 dissertações. 

No entanto esse fato chama a atenção para a reflexão sobre a estrutura do corpo 

docente.  

 Não se quer apontar que professores sem vinculação direta com a saúde não 

possam ou não orientem com qualidade pesquisas nessa área, entretanto, ao se 

ofertar um programa de pós-graduação propõe-se que os discentes serão 
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contemplados com docentes especialistas em determinadas áreas, e, sendo a saúde 

uma das três áreas que mais emprega Assistentes Sociais, segundo os dados do 

CFESS apresentados nesta dissertação, é possível esperar que haverão pesquisas 

com quantidade significativa neste campo do exercício profissional. Relacionando 

este dado do CFESS, com o quantitativo de dissertações em saúde, que representa 

16% do total de dissertações do PPGSS, é possível identificar que este número não 

está em consonância com os dados do CFESS, visto que 16% é um número 

diminuto diante da totalidade da produção, o que nos leva a pensar se este número 

reduzido não está relacionado à baixa quantidade de especialista em saúde no 

programa de pós-graduação em Serviço Social.  

Discutir política social, trabalho e fundamentos do Serviço Social, são temas 

que perpassam integralmente a formação especializada em qualquer área específica 

da profissão, no entanto, temas como saúde, gênero, questão agrária, ou ainda 

serviço social nas empresas, são questões singulares que remetem estudos com 

maior profundidade, daí a vinculação específica que cada docente possui. Portanto, 

é válido pressupor a hipótese que a vinculação do corpo docente com a saúde seja 

um aspecto que possa ter influenciado a quantidade diminuta de dissertações sobre 

o tema saúde, claro que não de forma exclusiva, pois podem ter existido outros 

fatores, sendo importante considerá-los como um conjunto e não de forma 

individualizada. 

 Ainda nesta ótica, foi ponto de discussão também a grade curricular do 

programa de pós-graduação em Serviço Social da UFRN, em que centralizou-se a 

análise na observação acerca dos temas específicos ao Serviço Social e que não 

aparecem claramente na grade curricular, ou ainda, que são optativos e ofertados 

mediante a área de investigação que mais se apresenta nos projetos de pesquisa. 

Considerou-se que as disciplinas que tratam de temas gerais e de conhecimento 

fundamental ao Serviço Social são ofertadas como disciplinas em caráter 

obrigatório, o que consideramos muito válido, posto que mesmo especializando-se 

em determinada área do exercício profissional, é essencial que o (a) Assistente 

Social tenha propriedade na discussão sobre os elementos e temas que perpassam 

a categoria profissional e constitui suas bases de formação; entretanto, 

compreendemos que também deveriam existir disciplinas que contemplem os temas 

específicos da profissão de maneira independente da quantidade de projetos de 
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pesquisa em determinada área. Por exemplo, caso a pesquisa de um ou dois 

discentes seja em saúde, mas haja uma quantidade superior de projetos de 

pesquisa na área da assistência social, a disciplina que se encarrega de discutir 

temas específicos volta-se para a assistência social, e os demais projetos que 

trazem outras áreas como discussão ficam na dependência de buscar disciplinas em 

outros programas ou das contribuições do orientador (a). Avalia-se, portanto, a 

possibilidade de inclusão de disciplinas, mesmo que agregadas (disciplina que 

congregue efetivamente a discussão sobre os principais temas específicos do 

Serviço Social, partindo da análise dos projetos de pesquisa, agregando temas 

como assistência, saúde e gênero; ou ainda, questão agrária, questão urbana e 

movimentos sociais, propostas em forma de seminário com participação de docentes 

especializados nestes temas) que possibilitem ao discente um momento de 

aprofundamento e discussão coletiva, além de poder apreender o que outros 

docentes de tais áreas podem contribuir para além do ser orientador (a). 

 No que se refere aos aspectos gerais do programa de pós-graduação em 

Serviço Social da UFRN em análise comparativa com os demais programas em 

Serviço Social no Brasil e no Nordeste, temos que o PPGSS é considerado ainda 

recente, e que vem mostrando grandes avanços e reconhecimento frente a 

Universidade e à CAPES, não apenas através de publicação teórica ou pelo 

conceito atribuído pela CAPES, atualmente o conceito 4, mas com relação às suas 

atividades acadêmicas, no desenvolvimento de grupos de pesquisa, projetos junto à 

graduação, momentos de discussão coletiva, e participação de importantes teóricos 

do Serviço Social como colaboradores no desenvolvimento do curso de mestrado. 

Destaca-se que ainda há muito a avançar, na medida em que os desafios são 

postos cotidianamente mediante investidas neoliberais de produção acelerada dos 

resultados do mestrado, como as publicações e inserção dos discentes no mundo do 

trabalho, aspectos que são cobrados ao programa que tendem a perder de vista o 

real intuito de um programa de pós-graduação que, além de promover 

especialização e aprofundamento teórico, visa contribuir com a categoria profissional 

ao investigar pontos que poderão auxiliar no desenvolvimento do Serviço Social, no 

exercício profissional do (a) Assistente Social e na em maior âmbito na socialização 

do conhecimento e fortalecimento das lutas da categoria.  
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 O segundo eixo presente nesta dissertação, corresponde ao terceiro capítulo, 

e teve como centralidade a discussão das perspectivas teórico-metodológicas 

presentes nas dissertações em saúde do PPGSS. Essa análise se faz importante 

tendo em vista que a perspectiva escolhida pelo pesquisador determinará toda a 

construção da pesquisa, desde as referências teóricas que serão utilizadas para 

fundamentar a discussão, como a forma de exposição, as técnicas metodológicas de 

coleta de dados e a análise propriamente.  

 Foi observado que a matriz teórica mais utilizada pelos discentes foi o 

materialismo histórico-dialético de Marx, entretanto com algumas ressalvas, como foi 

observado no referido capítulo, sendo este o motivo pelo qual foi dada ênfase na 

discussão sobre esta perspectiva teórico-metodológica em detrimento de outras 

existentes. Um dos pontos que chamou a atenção na realização do estado da arte 

com as dissertações em saúde foi a indicação que alguns autores fizeram do 

método de Marx utilizando-o para construção da investigação, mas que ao apreciar 

a análise realizada e a forma como os elementos constitutivos da pesquisa foram 

apresentados percebeu-se que houve certo desalinho com a perspectiva, indicando 

algumas vezes uma forma fragmentada de uso da perspectiva escolhida, ou ainda o 

uso de uma outra perspectiva de compreensão do objeto. Portanto, em algumas 

dissertações, conforme foi discutido no capítulo, a discussão teórica era fiel à 

perspectiva marxista, mas a análise dos dados encontrados não correspondia a 

mesma razão, ou ainda, o método dialético só se fez presente no capítulo específico 

que tratava sobre o objeto e os dados coletados da pesquisa empírica.  

Nesse sentido, é importante reforçar que na perspectiva do materialismo 

histórico-dialético de Marx é essencial trabalhar a exposição da análise do objeto de 

investigação de modo associado à discussão teórica, trazendo o objeto de estudo 

desde o início do debate, posto que teoria e prática são elementos que compõem 

uma unidade, apesar de serem distintas. Com isso, se quer deixar claro que o aporte 

teórico é vital ao desenvolvimento de uma investigação, mas que, no caso de uma 

pesquisa empírica, os dados coletados da realidade assumem um patamar de 

soberania na discussão, devendo compreender todo o percurso teórico-

metodológico de exposição e análise do objeto.  

Essa constatação pode sinalizar alguns elementos a serem pensados no 

processo de formação, como a frágil apreensão do significado do projeto ético-
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político do Serviço Social, por exemplo. O fato de a profissão ter construído uma 

direção social, não significa eliminar as contradições e as disputas de projetos em 

sociedade. Assim, é possível identificar um debate teórico coerente com a teoria 

crítica, mas a recorrência a explicações ocorre de forma difusa ou meramente 

descritiva dos dados. Outra explicação possível é precária apropriação do método 

em sua complexidade e totalidade. Ambas, por vezes, são entendidas como 

problemas de incorporação do método, o que coloca um desafio a ser superado na 

formação. 

Outro aspecto que decorre da realização do estado da arte, em que é 

imprescindível a abstração máxima do objeto, foi a observação quanto à reflexão 

final que os pesquisadores ao utilizar o método de Marx propõem, independente do 

objeto de estudo, seja este a política de saúde ou a situação dos usuários do SUS. 

Nota-se que as pesquisas apresentam à termo de conclusão estratégias que 

resultam no reforço ao estado de bem-estar social na sociedade capitalista, posto 

que a teoria crítica de Marx aponta que o objetivo final de todo o processo de 

compreensão do sistema capitalista é conhecer sua essência a fim de construir uma 

consciência de classe com os trabalhadores, reconhecendo-se enquanto classe 

oprimida, a fim de possibilitar a luta pela mudança desse sistema, uma práxis 

verdadeiramente revolucionária. 

 Acreditamos que é esta a finalidade dos estudos e investigações que 

empreendemos sobre a realidade social: pautar estratégias de combate a uma 

sociedade opressora, que nega direitos sociais e que transforma seres humanos em 

bens materiais a serviço do capital. Reforçamos que a luta pela garantia e efetivação 

dos direitos sociais é fundamental nesse processo de regressão que vivenciamos, 

entretanto, é preciso que as pesquisas enxerguem em seu processo investigativo 

uma finalidade maior do que desvendar a realidade, mas construir junto à classe 

trabalhadora estratégias de resistência que visem a transformação social. 

Nesse debate, é importante ainda destacar que a tendência pós-moderna de 

compreensão da realidade vem se fortalecendo no mundo acadêmico e profissional 

do Serviço Social, o que implica a necessidade de estudos sobre os aportes teóricos 

e metodológicos que esta propõe, a fim de desmistificar conceitos e adquirir 

propriedade intelectual para identificá-la tanto no âmbito empírico quanto no 

exercício profissional do (a) Assistente Social, tendo em vista que seus pressupostos 
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vão de encontro às bases de sustentação do Serviço Social, com o intuito de 

retomar algo que já foi ultrapassado por meio de lutas coletivas, o caráter 

conservador e tecnicista da profissão. Ressalta-se que neste trabalho de pesquisa 

não foi possível dar conta da discussão sobre a pós-modernidade, mas se 

reconhece sua importância e espera-se que o aprofundamento desta perspectiva e 

sua relação com o Serviço Social ocorra em estudos posteriores. 

 Dito isto, conclui-se que há ainda um entrave na compreensão da teoria que 

se busca utilizar para desvendar o objeto, sendo um ponto de preocupação ao tratar-

se de produção investigativa em nível de pós-graduação, posto que deveria ter sido 

superada tal dificuldade dada a maturação e discussão teórica que se espera obter 

em um curso de mestrado, o que nos leva à reflexão de como esta questão vem 

sendo tratada nos cursos de graduação e pós-graduação. Esse fato vai implicar 

diretamente na construção da pesquisa e em todo o universo que a permeia, visto 

que poderão ocorrer análises contraditórias ou em desacordo com o método, o que 

também implica na forma como o pesquisador compreende o objeto e, por 

conseguinte, a própria realidade social. 

 Outra questão é que há um direcionamento teórico-político no Serviço Social 

e que este é mais que necessário, é essencial, pois os profissionais precisam de 

orientação para atuar e ter muito claro o que o Serviço Social defende, luta e como 

se posiciona enquanto categoria profissional. Entretanto, no que se refere ao 

processo investigativo, não se pode esquecer que o pesquisador tem em si a 

subjetividade individual e o direito de compreender o objeto de estudo e a realidade 

social por uma outra perspectiva, que deve ser respeitada pela categoria, mesmo 

que não seja semelhante àquela adotada pela profissão. No entanto, como o 

pluralismo é pouco discutido, o pesquisador pode entender a direção social como 

imposição, o que leva a uma utilização que descaracteriza o próprio método. Dessa 

forma, respeitando o pluralismo defendido pelo Serviço Social, se considera 

necessário que a pós-graduação forneça ao pesquisador a discussão com outras 

matrizes teóricas do pensamento social para além do método de Marx, 

possibilitando ao pesquisador a escolha pela perspectiva que acredita estar em 

consonância com suas reflexões próprias. Sem tangenciar a direção social, tal 

postura avança e solidifica o processo de construção de conhecimento. 
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 O terceiro eixo de debate, cuja exposição se dá no quarto capítulo, centralizou 

a discussão acerca dos procedimentos metodológicos mais utilizados nas 

dissertações em saúde, visando neste capítulo além da explicitação das técnicas, 

apontar esclarecimentos quanto ao conceito e uso das técnicas de pesquisa, 

possibilitando assim, ser fonte de referência também a outros pesquisadores que 

busquem compreender o universo metodológico a partir da análise das dissertações 

em saúde. Anterior à metodologia expressa através das técnicas, é importante 

destacar que o método escolhido para construção da pesquisa, além de determinar 

a escolha do traçado metodológico, vincula-se diretamente à concepção teórica e 

filosófica que o pesquisador visa tratar o objeto de estudo, de modo que o método 

compreende a perspectiva teórico-metodológica que está materializada na pesquisa, 

desde os pressupostos teóricos à metodologia escolhida. Diante de tal relevância, 

este item da dissertação apontou os métodos mais utilizados nas ciências sociais, 

apontando conceitos e traçando um elo entre teoria e prática na investigação social, 

que é essencial ao desenvolvimento de uma pesquisa. 

 Foi alvo do tema a diferença entre pesquisa qualitativa, quantitativa e quanti-

qualitativa, posto que a maioria das pesquisas em saúde utilizou a abordagem 

qualitativa para compreensão do objeto de estudo, sendo significativa também a 

presença de abordagem quanti-qualitativa. A metodologia quantitativa não foi 

utilizada em nenhuma dissertação, o que levou à reflexão acerca da utilidade e da 

forma como pode ser empregada tal abordagem. Foi destacado ainda os pontos 

fortes de cada um dos tipos de abordagem ressaltando que nas pesquisas em 

ciências sociais não é obrigatório o uso de pesquisas qualitativas, mas que seja 

utilizado aquela abordagem que possibilite melhor apreensão do objeto investigativo, 

e ainda que a união de abordagens vistas como opostas, no caso a qualitativa e 

quantitativa, podem produzir ótimos resultados ao extrair o que há de melhor em 

cada uma delas.  

 Imbricado no tipo de abordagem escolhida para delinear a pesquisa, 

destacou-se as técnicas mais utilizadas tanto para coleta de dados como para 

tratamento e análise das informações obtidas. Sendo assim, foram elementos de 

destaque a entrevista, o questionário e a análise documental, sendo esta última uma 

prática que vem se desenvolvendo com mais força nas ciências sociais, 

especialmente no Serviço Social, desmistificando a ideia de que pesquisa 
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investigativa só possui relevância quando realizada com sujeitos. O questionário 

também foi elemento importante na discussão, pois mesmo diante da inexistência de 

pesquisas de caráter exclusivamente quantitativo, pode-se observar e demonstrar 

que este instrumento também pode apresentar grandes resultados nas pesquisas 

qualitativas, ao revelar aspectos que a entrevista não alcança ou não possibilita de 

modo facilitado como o questionário. Quanto à entrevista foi importante ressaltar os 

tipos que se apresentam e os cuidados que se deve ter ao aplicar este instrumento, 

tendo em vista ser o mais frequentemente aplicado. 

 Nas dissertações em saúde, verificou-se também que o uso de gráficos e a 

elaboração de perfil vêm sendo bastante desenvolvidos nas pesquisas, o que é 

bastante relevante, posto que possibilita ao pesquisador apresentar os dados de 

forma interativa, além de promover maior interação desse com os dados 

apresentados, suscitando maiores reflexões. Quanto ao uso da elaboração de perfil, 

considerou-se importante fazer uma ressalva no que se refere ao uso deste, pois se 

observou nas dissertações em saúde que, na maioria das exposições sobre o perfil 

dos sujeitos pesquisados não houve análise sobre as informações que o 

questionário ou até mesmo a entrevista possibilitaram revelar, ocorrendo apenas 

uma descrição dos dados, desprovidos de reflexão crítica e leitura dos elementos 

que se relacionam no próprio perfil, como por exemplo, a questão da renda com a 

escolaridade. O cuidado que se deve ter é que ao realizar pesquisas com sujeitos 

não necessariamente se deve apresentar um perfil destes, não deve ser algo 

obrigatório e imprescindível, mas, ao contrário, precisa ser um recurso que será 

utilizado na análise e compreensão do objeto em estudo, pois é um instrumento 

valioso que pode trazer apreensões para além dos pressupostos do pesquisador e 

revelar aspectos novos à discussão. 

 No que se refere ao tratamento e análise dos dados coletados, a maioria das 

dissertações em saúde utilizou a análise de conteúdo de Bardin, com foco na análise 

temática, expondo o objeto através de categorias de análise de modo a empreender 

reflexões que correlacionam categorias descobrindo os núcleos de sentido de cada 

uma delas. É importante destacar que algumas produções afirmavam utilizar a 

análise de conteúdo de Bardin, inclusive com presença de citações para reafirmar a 

escolha, no entanto o que foi exposto com os dados deu-se apenas em descrição 

das informações, sem posicionamento reflexivo ou explicitação de categorias de 
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análise. Tal fato é preocupante, pois a fase da análise de dados é determinante 

sobre os resultados encontrados e sobre a ideia que será exposta a partir da 

pesquisa sobre determinado objeto.  

 Por fim, considerou-se relevante apresentar uma análise acerca das 

referências utilizadas nas produções em saúde, estabelecendo três pontos como 

centrais na discussão do tema saúde no âmbito do programa de pós-graduação em 

Serviço Social: referências sobre trabalho, referências sobre Serviço Social e 

referências específicas ao tema abordado. Verificou-se que a maioria das 

dissertações faz referência ao Serviço Social em suas análises, tanto exposto no 

texto quanto nas referências bibliográficas. Isso demonstra que para além do objeto 

de estudo e do tema saúde, os pesquisadores compreendem que o Serviço Social 

também faz parte da conjuntura em estudo e que debater sobre o Serviço Social não 

é reduzir a análise, mas problematizar junto à categoria trazendo contribuições 

profícuas ao desenvolvimento da profissão. 

 No que se refere à discussão sobre trabalho, aspecto que perpassa a 

categoria profissional e as ciências sociais, além de estar vinculado diretamente ao 

tema saúde e suas particularidades e ocupar lugar central na sociedade, destaca-se 

que apenas 11 dissertações fazem menção a esta discussão. Outro aspecto que 

mereceu destaque foram os autores utilizados para o debate sobre o trabalho, tendo 

em vista que a maioria das dissertações apontou o materialismo histórico-dialético 

de Marx como perspectiva utilizada na construção da pesquisa, e este autor é 

referência na discussão sobre trabalho, não foi verificado nas referências sobre 

trabalho a presença deste. As pesquisas utilizam como referência para discussão do 

trabalho autores que seguem a perspectiva marxista, e que discutem com 

propriedade o tema, no entanto, visualiza-se que não recorrer à origem das 

formulações sobre uma teoria pode incorrer em reducionismos e análises 

fragilizadas. 

 Em última instância, verificou-se a utilização de referências específicas sobre 

o tema pesquisado, de modo que 100% das produções em saúde possuem como 

embasamento teórico referências específicas ao tema de estudo, garantindo maior 

propriedade para exposição do objeto e pontes fortes de argumentação. 

 Assim, depreende-se desta análise sobre o estado da arte nas produções em 

saúde do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN que o tema não 
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se esgota nesta dissertação, de forma que ainda há muito o que pesquisar sobre a 

produção do conhecimento, sendo algo necessário para o desenvolvimento do 

PPGSS enquanto construção coletiva e também para a categoria profissional que 

conta com o apoio de pesquisadores para o aprimoramento intelectual e profissional 

do Serviço Social. Nesse sentido, novos estudos são imprescindíveis para a 

continuidade desta produção, que, assim como todo processo investigativo, deixa 

lacunas que o tempo restrito do curso de mestrado não pôde contemplar a 

resolução, mas que foi importante para provocar o debate sobre o tema. 

 Sobre estas lacunas, é oportuno destacar que é necessário um 

aprofundamento acerca das perspectivas teórico-metodológicas e da forma como 

isto vem sendo abordado no programa de pós-graduação, que reflete diretamente na 

compreensão dos pesquisadores sobre a realidade social. Outro ponto de ênfase 

refere-se a aspectos do programa de pós-graduação, expostos aqui enquanto 

estratégia de aprimoramento e desenvolvimento, como a questão do corpo docente, 

da melhoria da grade curricular, das estratégias utilizadas para enfrentamento e não 

submissão às exigências da CAPES que busca mercantilizar cada vez mais a pós-

graduação, conforme exposto no capítulo 2, sendo importante destacar ainda 

aspectos burocráticos do PPGSS que dificultaram a coleta de dados desta pesquisa, 

como a falta de acervo das dissertações do programa.  

É sabido que a biblioteca setorial e geral da universidade é responsável pela 

manutenção destes arquivos, no entanto, é importante que cada programa tenha em 

seus arquivos, de forma digitalizada se for melhor, cópia das dissertações 

defendidas, tanto por questões de registro quanto por constituir-se como forma 

pública de consulta e pesquisa às informações do programa. Exemplo disso é que o 

total das dissertações em saúde no PPGSS de 2000 a 2014 é de 22 produções, 

entretanto, esta pesquisa só contou com 20 produções, em que algumas foram 

conseguidas através de contato por rede social com as autoras, pois não estavam 

disponibilizadas no acervo da universidade. Nessa mesma linha, é de grande 

relevância publicizar aos alunos os relatórios enviados à CAPES sobre o programa, 

posto que os discentes fazem parte e constroem junto com a coordenação e 

docentes o programa de pós-graduação, de modo que seria um compromisso 

veicular tais informações, do mesmo modo que a produção discente, através da 
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dissertação, deve ser publicizada enquanto compromisso ético com aqueles que 

fazem o programa e com a sociedade civil. 

 Face ao que foi exposto, ressaltando a necessária continuidade e importância 

desta pesquisa, espera-se que a mesma tenha continuidade em um programa de 

pós-graduação, no curso de doutorado, a fim de aprofundar os conhecimentos 

adquiridos e produzir resultados que auxiliem no desenvolvimento da pós-graduação 

brasileira, de forma que um dos elementos que necessita de uma análise mais 

aprofundada diz respeito ao uso do método de Marx no que se refere ao 

entendimento que os pesquisadores possuem deste, bem como concebem sua 

materialização na ordem social que está posta, além disso, se faz necessário 

também pesquisar quais as outras influências teórico-metodológicas nos conteúdos 

das dissertações e que podem aparecer de modo brando, mas que fazem parte do 

constructo da investigação, bem como as correntes estruturalistas e pós-modernas, 

tendo em vista que não foi possível avançar no processo de mestrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Novas verdades aumentam o patrimônio da sabedoria; 
necessidades novas superiores são suscitadas pelas novas 
condições de vida; novas curiosidades intelectuais e morais 

pressionam o espírito e o obrigam a renovar-se, a melhorar”.  

 
Gramsci. 
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