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Resumo: Este trabalho tem por objetivo discutir o papel da dimensão investigativa na formação 

e no exercício profissional do Assistente Social, perpassando a discussão do estágio 

supervisionado obrigatório, nos espaços sócio ocupacionais, espaço para a apropriação teórico 

prática da profissão no contexto do mundo do trabalho e das vivencia nas diversas formas de 

apropriação, mediações e contradições, tanto no que tange as demandas dos usuários dos 

serviços, quanto do próprio Assistente Social, que precisa dar respostas a realidade abancada 

pelo capital nas múltiplas expressões da questão social expressa no cotidiano profissional. 

Apropria-se do caráter interventivo, analítico e crítico da realidade social, pautado na teoria 

social crítica propondo ações para efetivação do trabalho profissional. A metodologia, define-se 

por pesquisa teórico bibliográfica como base em autores do Serviço Social que tratam desta 

temática. Conclui-se que está pesquisa abre caminho para futuras produções no Serviço Social 

alinhados ao estágio supervisionado.  

Palavras-chave: Dimensão Investigativa, Serviço Social, Estágio Supervisionado. 

INTRODUÇÃO 

O espaço e as reflexões que a dimensão investigativa vem ocupando na 

formação profissional e consequentemente no exercício profissional do 

Assistente Social, tendo por base as Diretrizes Gerais para o curso de Serviço 

Social da ABEPSS de 1996, a Política Nacional de Estágio de 2010, as 

pesquisas, produções, sistematizações e, relatos de experiências nesta área 

do conhecimento. Com base nestes elementos, vem tentando-se construir 

estratégias de atuação profissional via Projeto Ético Político da Profissão, 

objetivando a reflexão e proposição frente a importância da dimensão 

investigativa no trabalho profissional do assistente social.   

Essas reflexões, têm como pano de fundo, o estágio curricular 

obrigatório em Serviço Social, elemento central no processo investigativo e 

critico na formação profissional. O processo do estágio curricular obrigatório e 

não obrigatório, objetiva promover uma aproximação teórico-prática e 

interventiva por meio da supervisão direta, da orientação acadêmica, no que 

tange a observação e intervenção frente às expressões da questão social 

impostas no cotidiano e o desenvolvimento de competências e habilidades em 
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cada fase do estágio como processo formativo.  

O caráter instrumental da dimensão investigativa no contexto do estágio 

supervisionado, faz emergir o debate ainda muito presente na categoria 

profissional de que a teoria está muito distante do trabalho do profissional, e 

mais “é preciso esquecer o que se aprendeu na academia para sobreviver 

enquanto trabalhador assalariado, inserido no mercado de trabalho através de 

contratos de trabalho precarizado” (MORAES, 2015, p. 295).  

Esse debate nos reporta a entender o distanciamento que ainda pode-se 

identificar da problematização e publicização do trabalho do assistente social e 

por vezes a não compreensão do planejamento e das estratégias necessárias 

para o enfrentamento das relações existentes no mundo do trabalho. Partindo 

deste cenário, Closs (2017) com base em Iamamoto (2005) reitera a 

importância de situar a prática profissional como trabalho, pois permite 

 

[...]dar visibilidade ao assistente social, como sujeito de um trabalho 
vivo que possui pertencimento de classe, herança sociocultural, 
valores e reconhecimento, no contexto de uma profissão 
historicamente marcada pelo componente de gênero, por traços 
subalternos e também por tendências messiânicas e voluntaristas 
que expressam as marcas da influência católica na sua gênese. ( p, 
86) 
 
 

Nesta perspectiva, os alunos em período de estágio se inserem nos 

espaços sócio ocupacionais para o estágio obrigatório, a partir do terceiro ano 

do curso, estes adentram ao mundo do trabalho, considerando todas as suas 

manifestações, relações contraditórias, mediações e as dimensões que se 

apresentam necessárias a formação profissional. Portando, segundo Ramos e 

Santos, “[...] o estágio é considerado um espaço privilegiado por ser o 

momento no qual o aluno se aproxima da intervenção profissional, 

considerando que esta é uma particularidade da nossa profissão[...]”. (2016, p. 

291) 

As tensões que se apresentam nestes espaços e consequentemente no 

mundo do trabalho e evidenciadas no cotidiano profissional, são elementos que 

exigem, tanto do aluno como do profissional em atuação, uma formação teórica 

e metodológica e posicionamento direcionadas para um compromisso ético e 

comprometimento profissional, frente as inúmeras demandas vivenciadas nos 



 

espaços de intervenção profissional. 

 Nestes espaços de conjunturas multifacetárias onde os atores 

envolvidos: Instituições, gestores, profissionais e usuários dos serviços se 

veem com interesses diversos, são espaços vivos e vividos da dimensão 

investigativa e crítica da profissão em seu caráter emancipatório, que se dá 

pela práxis, que para Marx, “ é atividade teórico-prática, isto é, tem um lado 

ideal teórico, e um lado material, propriamente prático, com a particularidade de 

que só artificialmente, por processo de abstração, podemos separar” 

( VAZQUEZ, 1977, APUD, VASCONCELOS, 2015, P.129) 

 Assim, o Assistente Social no exercício da sua função profissional, 

compreende, intervém na realidade social e, se posiciona de forma crítica, 

analítica, busca dar respostas as demandas do cotidiano, que se manifestam 

pela vulnerabilidade social ‘nua e crua’ da classe trabalhadora, que acessam os 

serviços ofertados nas instituições, sejam elas públicas, privadas ou do 3º 

setor.  

 Na esteira deste debate, o estágio deve proporcionar ao aluno a vivencia 

desse processo contínuo e coletivo, por vezes subtraído pela imediaticiadade 

do cotidiano, onde em muitas situações há profissional orientado somente pela 

certeza sensível do empírico e do senso comum que leva, ao que Coelho 

coloca, como uma pratica utilitarista e de respostas prontas, 

O profissional cuja prática profissional orienta-se pela certeza 
sensível, não considera a direção social que se põe em movimento 
por meio da objetivação de seu trabalho. Ele considera que o fazer 
profissional é por ele instituído, é o seu objeto singular. O conteúdo 
contido nesta prática restringe-se ao que é suficiente para o 
desencadeamento de prontas respostas prático-utilitárias. (COELHO, 
2016. P.37) 

 

  Essa reflexão se fez necessária para contextualizar o exercício 

profissional e as várias formas de manifestações nos espaços sócio 

ocupacionais, que por vezes podem estar pautados em complexas relações ora 

conservadoras da profissão, com práticas funcionalistas e discurso 

desarticulado do projeto hegemônico da categoria profissional e, em outros 

momentos emancipatórias, crítica, propositiva e com clareza política diante das 

demandas postas nas relações de classe na sociedade capitalista.    

A pesquisa aqui proposta, ainda se encontra em fase inicial de seu 



 

desenvolvimento, trata-se de uma pesquisa documental, bibliográfica, com foco 

nas discussões da dimensão investigativa e interventiva na formação 

profissional com base nos autores que discutem esta temática no Serviço 

Social, como também nas Diretrizes Gerais da ABEPSS de 1996 e a Política 

Nacional de Estagio de 2010.  

 

2 DIMENSÃO INVESTIGATIVA E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Refletir acerca da particularidade da dimensão investigativa no processo 

de formação no Serviço Social e, neste trabalho no estágio curricular 

obrigatório, ocupa elemento central neste debate. Nesse contexto, o 

profissional e o aluno passam a contar com uma “mediação privilegiada na 

relação entre conhecimento e realidade”, resultando em conhecimentos 

históricos relativos a tempo e espaço sociocultural e historicamente 

determinado da realidade concreta. (GUERRA, 2009, p. 5).  

O Serviço Social desde os anos de 1990 dispõe de um projeto 

pedagógico que direciona a formação profissional com uma direção estratégica 

na definição e construção de um perfil profissional crítico e investigativo “com 

princípios formativos e condição central da formação profissional, e da relação 

teoria e realidade” (ABEPPS, 1996, p.6).  

Esse processo reafirma o que já vem sendo construído pela categoria 

profissional em torno da formação e da afirmação da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão e com um elemento a mais, o estágio curricular 

obrigatório.  

Segundo Moraes (2015) o estágio, a supervisão acadêmica e o 

profissional do espaço sócio ocupacional, são os protagonistas capazes de 

contribuir para a apreensão do significado social da profissão, das demandas 

que se apresentam cotidianamente, visando construir propostas de respostas 

profissionais que potenciem o enfrentamento da questão social, o que implica 

na aproximação e constante capacitação dos pressupostos teórico-

metodológica, ético–política e técnico-operativa da profissão.  

Fazendo uma análise deste debate, nos parece fundamental e 

necessário, problematizar as discussões da categoria profissional sobre as 

tendências teóricas e do método, apontadas como central no pensamento 



 

crítico e que tem como objetivo ampliar o debate no plano da formação e do 

exercício profissional tendo por referencia o movimento de reconceituação do 

Serviço Social no Brasil e a construção de um Projeto Ético Político 

profissional, com reconhecimento central, a ‘liberdade’. (MORAES, 2015).  

No entanto, sabe-se que ao inserir-se no estágio obrigatório muitos 

alunos deparam-se com profissionais distantes de uma intervenção propositiva, 

com embasamento nos aportes da teoria social crítica, do debate profissional 

desatualizado à realidade contemporânea que se apresenta e, pautam-se em 

dar respostas imediatas, com certo pragmatismo do senso comum e do 

conservadorismo, a demandas dos usuários que estejam em conformidade 

com os critérios dos serviços sociais ofertados. Neste contexto nos 

perguntamos onde está o posicionamento ético político da profissão? Como 

romper com o distanciamento profissão x intervenção x e as suas dimensões?  

Mediante ao exposto, Barroco (2005) nos coloca que a ética profissional 

não se esgota no compromisso do discurso ético político, mas é necessário 

que o mesmo seja “mediado por estratégias concretas, articulado à 

competência teórico-técnica e à capacidade de objetiva-las [...] por meio da 

realização e efetivação de acesso aos direitos sociais”. (p. 31, apud, CLOSS, 

2017, p. 212) 

Não temos respostas a esses questionamentos, no entanto a discussão 

em torno da dimensão investigativa também se torna perceptível e necessária 

para apreensão e construção do trabalho profissional, coadunando com todo o 

processo histórico que vem sendo materializado na e pela profissão.  Assim, na 

afirmação de Guerra, este contexto subsidia a instrumentalização investigativa 

do profissional de Serviço Social afim de afirmar que,  

 

[...] a investigação é inerente à natureza de grande parte das 
competências profissionais: compreender o significado social da 
profissão e de seu desenvolvimento histórico, identificar as demandas 
presentes na sociedade, realizar pesquisas que subsidiem a 
formulação de políticas e ações profissionais, realizar visitas, pericias 
técnicas, laudos, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 
Social , identificar recursos. (GUERRA, 2009, p. 13) 

 

Desta forma nos perguntamos qual o papel do processo investigativo na 

formação profissional? De que forma a intervenção e a investigação se 



 

articulam nos espaços sócio ocupacionais durante o processo do estágio 

supervisionado em Serviço Social? Este debate desenvolve elementos que 

contribuem no processo de formação do aluno? Teria a dimensão investigativa 

à função de desencadear processos e analises na formação e atuação 

profissional? Estas são algumas das questões que nos instigam a pesquisar e 

aprofundar a temática proposta.  

Para Saviani (2017) com base na teoria social crítica de Marx, é preciso 

conceituar o que é a investigação e exposição neste processo em estudo, pois 

segundo o autor, são categorias diferentes. Segundo o autor,  

 

A investigação tem de apodera-se da matéria, em seus pormenores, 
de analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, e de perquirir 
a conexão intima que há entre elas. Só depois de concluído esse 
trabalho, é que se pode descrever, adequadamente, o movimento 
real. Se isto se consegue, ficará espelhada, no plano ideal, a vida da 
realidade pesquisada, o que pode dar a impressão de uma 
construção a priori.  (p. 719) 
 

Considera-se que estes elementos que vem sendo debatidos, tem o 

objetivo de desencadear a busca por questões críticas de uma ação 

transformadora da realidade da qual o profissional assistente social pode ser o 

agente central, porém não o único que objetiva desenvolver e ampliar uma 

postura investigativa e propositiva tato no profissional como no aluno em 

formação. Guerra (2009) considera que, a “investigação e a intervenção, 

embora de naturezas distintas, compreendem a dialética do modo de ser da 

profissão, claramente expresso nas competências/atribuições profissionais”. 

(2009, p. 2). No entanto, continua a autora, trata-se de dois elementos 

complementares e indissolúveis na formação e na atuação profissional.  

Nesta perspectiva, o Serviço Social como uma profissão interventiva, 

possui como objeto central de estudos e intervenção a questão social, nas suas 

mais diversas expressões, que se manifestam e se apresentam, resultado de 

um modelo da sociedade capitalista em vigência.  

Desse modo, o processo investigativo pressupõe ainda, a apreensão 

critica e propositiva do cotidiano profissional, capaz de alavancar o 

enfrentamento das questões que são determinadas cotidianamente à profissão, 

não somente no âmbito do aprendizado e das atribuições e competências 

profissionais, isto é, na execução das atividades, como também no processo de 



 

formação e nas dinâmicas institucionais. Segundo Guerra (2016, p.117) “a 

investigação como dimensão constitutiva do trabalho do assistente social e 

como subsidio para a produção do conhecimento sobre processos sociais 

faculta, ainda, possibilidades de reconstrução dos objetos de intervenção 

profissional”. Portanto, este debate deve ser potencializado uma vez que é 

parte constitutiva da formação e do trabalho profissional.  

 

3 A CATEGORIA TRABALHO E A DIMENSÃO INVESTIGATIVA NO 

SERVIÇO SOCIAL  

Diante destas considerações precisamos trazer para o debate a 

categoria trabalho, sendo essa fundante para o exercício profissional, onde se 

constroem as mediações e estratégias da profissão para o enfrentamento das 

expressões da questão social advindas da desapropriação do homem no que 

tange a realização e reconhecimento da atividade coletiva, objetivada e 

orientada. “O trabalho não é apenas uma atividade específica de homens em 

sociedade, mas é, também e ainda, o processo histórico pelo qual surgiu o ser 

desses homens, o ser social. ” (NETTO; BRAZ, 2012 p. 46)  

Considerando o contexto ao qual estamos inseridos, a sociedade 

capitalista, no bojo da reestruturação do mundo do trabalho as novas 

metamorfoses foram se configurando e distanciando o ser social de sua 

apropriação teleológica, coisificando o trabalho, fortemente intensificado pelos 

meios de produção da lógica toyotista de acumulação flexível, favorecendo a 

subcontratação, terceirização da força de trabalho, exploração e alienação da 

classe trabalhadora. 

 

Desde a década de 1990 os níveis de informalidade se ampliaram 
muito especialmente se concebe a informalidade em sentido amplo, 
isto é, desprovida de direitos e sem carteira de trabalho. Desemprego 
ampliado, precarização exacerbada, rebaixamento salarial acentuado, 
perda crescente de direitos, esse é o desenho mais recente da nossa 
classe trabalhadora. (ANTUNES, 2015, p.127) 

 

Neste horizonte, está o assistente social inserido na divisão social e 

técnica do trabalho, além de ser um trabalhador assalariado, intervém junto a 

essa realidade social imposta e demandada pelo capital, nas relações com os 

usuários e os serviços ofertados pelo conjunto de políticas sociais que não dão 



 

conta de suprir os “mínimos sociais”, que segundo Faleiros ( 2018, p. 25) “são 

demandas complexas, tanto por efetivação de direitos como por cuidados 

específicos que exigem dos profissionais a análise das relações gerais e 

particulares destas condições e do poder de enfrenta-las, o que implica 

trabalhar a correlação de forças.” 

Nesse espaço do mundo do trabalho se insere os alunos em estágio 

curricular, com demandas advindas das exigências normativas e pedagógicas 

da formação de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso ( PPC) e também 

das Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996) e da Política Nacional de 

Estágio( 2010), o que determina uma proposição e um olhar crítico diante do 

objeto de intervenção e investigação profissional, que se imprime nas 

expressões da questão social e suas dimensões na realidade em movimento.   

Nesta realidade, o pressuposto da dimensão investigativa irá permear 

todo o processo de formação profissional e neste debate em especial, no 

estágio obrigatório, que segundo Batista, (2006, p.28) “adquire um conjunto 

próprio, articulado de questões que compõe a sua problemática, as quais 

incluem os conteúdos teórico-metodológicos da ação, uma vez que os 

profissionais ‘fazem coisas’”.  

Nos interessa assim, conhecer e compreender a dimensão investigativa 

como estratégia de conhecimento e formação para o processo de intervenção 

profissional com direcionamento e propriedade do profissional entendendo o 

“por que”, “para quê” e “como” conhecer levando em consideração o cotidiano 

e os elementos da ação profissional. Nesta relação o processo dialético entre o 

“investigar e o intervir” desnudam a realidade e ampliam as possibilidades de 

ação compreendidas na realidade concreta por meio dos saberes contidos, 

interventivos e procedimentais, elementos fundamentais do processo 

investigativo do profissional. (GUERRA, 2009) 

No cotidiano da dimensão do processo investigativo do trabalho e no 

trabalho profissional, é elementar que se entenda, que nem todas as demandas 

que chegam para o assistente social se torna objeto de investigação, mas 

aquelas demandas que são recorrentes no cotidiano da sua prática 

interventiva.  Desta forma, como nos coloca Battini (1991, apud BATISTA, 

2012, p. 33) “ [...] a investigação é constitutiva da pratica profissional, 



 

responsável pela sua reconstrução teórico-metodológica e pela superação das 

representações teóricas e ideias introjetadas pelo social na sua tradição”.   

Portanto, são inúmeras as determinações, mediações e conhecimentos 

que incidem nas ações do profissional, sobre o real que necessitam de ‘um 

debruçar-se’ investigativo e reflexivo. O processo investigativo, como 

instrumento privilegiado da ação dos profissionais de Serviço Social, carece, 

segundo Baptista (2012) empreender esforços no sentido de desvelar a 

complexidade da realidade concreta e da intervenção pratico-material. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reflexões propostas neste breve trabalho, reforça a importância do 

debate e do aprofundamento teórico relacionados ao tema da dimensão 

investigativa no processo de formação profissional, bem como nos espaços de 

intervenção profissional.   

A pesquisa proposta está em fase inicial de aprofundamento teórico, 

contudo, é possível afirmar que a dimensão investigativa da profissão é um 

elemento que articula os diversos saberes, teórico metodológicos e ético 

político da profissão e, produz conhecimento no sentido de superar a 

imediaticidade sensível e construir ações que ofereçam reflexões e 

proposições de enfrentamento ao conservadorismo e promova, tanto nos 

estagiários como nos profissionais um entendimento crítico, técnico e 

propositivo das demandas impostas nos espaços de intervenção sócio 

ocupacionais.   

 A inserção dos alunos no estágio e consequentemente nos espaços de 

atuação profissional devem ser permeados pela discussão de categorias 

essenciais como: trabalho, formação, identidade profissional e exercício 

profissional o que exige um debruçar-se para rever posturas, romper com 

paradigmas e assumir o compromisso com o projeto ético político da profissão, 

decifrando seu significado sócio historio e não somente o referenciando como 

um “mantra” da profissão. 

 Assumir a uma postura investigativa, implica rever-se profissionalmente 

e, compreender o exercício profissional como processo emancipatório, analítico 

e reflexivo assumindo posicionamento político para assegurar aos usuários o 



 

entendimento sobre direito, cidadania e emancipação social. 
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