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Resumo: O artigo tem por objetivo suscitar algumas reflexões a partir da discussão inicial 
sobre a dimensão investigativa e a sistematização da prática em Serviço Social como 
subsídio para o exercício profissional nas políticas sociais, considerando o espaço 
contraditório em que se constituem essas políticas e os desafios postos para o Serviço Social 
frente a essa dinâmica. Para o alcance do objetivo proposto utilizamos da pesquisa descritiva 
de cunho qualitativa. Considera-se fundamental a proposta de ações a partir da reflexão e 
ação crítica-investigativa, objetivando o compromisso com a qualidade dos serviços e o 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional. 
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Abstract: The objecte of this article is some reflections from the initial discussion on the 
investigative dimension and systematization of the practice in Social Service as a subsidy for 
the professional exercise in social policies, considering the contradictory space in which these 
policies are constituted and the challenges placed on Social Service in this dynamic. To reach 
the proposed objective, we use qualitative descriptive research. It is considered fundamental 
to propose actions based on reflection and critical-investigative action, aiming at the 
commitment to the quality of services and the intellectual improvement, in the perspective of 
professional competence. 
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1. INTRODUÇÃO 

O artigo tem por objetivo suscitar algumas reflexões a partir da discussão inicial sobre 

a dimensão investigativa e a sistematização da prática em Serviço Social como subsídio para 

o exercício profissional frente às políticas sociais.  

Apresentaremos primeiramente a discussão da política social, traçando uma breve 

trajetória desta no Brasil pós inserção na agenda pública. A perspectiva de política social que 

será adotada tem referência em intelectuais como Pereira (2011, 2012); Behring e Boschetti 

(2011) que analisam a política social como um campo complexo, produto de uma relação 

contraditória, antagônicas entre capital versus trabalho, Estado versus sociedade. 

No segundo item abordaremos sobre o exercício profissional do Assistente Social nas 

políticas sociais, com o enfoque na discussão da dimensão investigativa e da sistematização 

da prática como elemento fundamental de caráter crítico-investigativo para pensar em 

propostas e estratégias de intervenção, o que transita o âmbito da gestão e 

operacionalização das políticas sociais. 

Nesse item, além dos referenciais teóricos que abordam essa categoria e outras a ela 

vinculadas, socializaremos dados iniciais sobre essa questão, coletados no processo de 

pesquisa intitulada “A dimensão investigativa no exercício profissional do Assistente Social: 

limites e possibilidades”, cujo objetivo é analisar a dimensão investigativa no exercício 

profissional do Assistente Social vinculado à Política Municipal de Saúde em Cuiabá-MT.  

Utilizamos a pesquisa descritiva de cunho qualitativa, e como técnica de coleta de 

dados realizamos entrevistas de maneira livre (QUEIROZ, 1991) com 06 Assistentes Sociais 

em exercício na Política de Saúde do Município. 

Nas considerações finais propomos retomar alguns pontos centrais de discussão 

vinculando-os às reflexões iniciais sobre o tema abordado neste artigo. Buscaremos ainda, 

indicar possíveis aspectos na discussão da dimensão investigativa no exercício profissional 

considerando sua intrínseca relação com a sistematização da prática que constitui o campo 

de atuação do Assistente Social frente às políticas sociais. 

2. A TRAJETÓRIA DA POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL: ELEMENTOS SOBRE A 
CONSTRUÇÃO DA AGENDA PÚBLICA BRASILEIRA 

A política social no Brasil é marcada por sua constituição em um campo tensionado 

entre as relações de Estado, sociedade e mercado. As mudanças no seu fundamento e na 

sua prática não se deu de maneira autônoma e unilateral, mas fez parte do contexto mundial 

de reestruturação capitalista iniciado no final dos anos de 1970 diante do padrão dominante 

preconizado pelo advento do neoliberalismo (PEREIRA, 2012). Mudanças que embora 

tenham sua relação na totalidade, carregam elementos próprios da particularidade histórica, 

política, econômica, social e cultural brasileira. 
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Apenas para situar brevemente o surgimento da política social no Brasil, alguns 

autores direcionam para os anos de 1930 e 1943 o período de introdução da política social no 

país, elencando a criação de alguns marcos regulatórios, associados inicialmente ao trabalho, 

seguro e assistência. Contudo, uma das características do desenvolvimento do Estado social 

brasileiro era seu caráter corporativo e fragmentado, o que permanecia distante da 

perspectiva da universalização de direitos (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Quanto as primeiras iniciativas desse período, surgiram em meio a tensão e das 

significativas mudanças que eclodiram no Brasil com o advento da crise internacional de 

1929-1932, com repercussão no interior das classes dominantes, que também tiveram 

consequências para os trabalhadores. Alguns dos acontecimentos do período demarcaram o 

processo de transição de uma economia agroexportadora para a uma economia industrial; o 

processo de intensiva urbanização e com ela as várias manifestações das expressões da 

questão social; as necessárias alterações no papel do Estado; as disputas hegemônicas 

decorrentes do processo de modernização; entre outros movimentos emergentes no período. 

Enquanto nos países capitalistas centrais as políticas sociais que foram conquistadas 

pela classe trabalhadora surgiram diante das denominadas democracias burguesas, no 

Brasil, as políticas “floresceram e se adensaram nas ditaduras, sob as bênçãos da burguesia” 

(PEREIRA, 2012, p. 732-733). Em tempos ditatoriais foi reeditada a modernização 

conservadora e reconfigurada a questão social, e o bloco militar-tecnocrático-empresarial 

buscou legitimidade através da expansão e modernização das políticas sociais. 

Essa perspectiva modernizadora, como bem aponta os estudos de Melo (1999, p. 14), 

tem a agenda política “[...] dominada por uma elite técnica modernizadora, composta, por um 

lado, de ideólogos e técnicos ‘desenvolvimentistas’ e, por outro, da elite tecnoburocrática do 

complexo organizacional do Ministério do Trabalho que controlava a agenda social do 

Estado”. É nesse momento que aparece enquanto pauta de discussão a controvérsia 

existente entre previdência e assistência.  

Neste período, segundo as autoras, prevalecia um dual sistema de acesso às políticas 

sociais, pela via das políticas públicas, mesmo restritas, e áreas como saúde, previdência e 

educação em um sistema privado. Outra característica era o grande número de pessoas que 

não tinham acesso, seja pela via pública ou privada, a essas políticas e serviços. 

Na década de 1950 a base da formação da agenda pública foi marcada pela coalizão 

entre dois grupos sociais: pela já referida elite tecnoburocrática e pelos setores trabalhista e 

de esquerda em geral. Era o fortalecimento do Estado que constituía a base para a coalizão, 

presumido pela política social e pelo projeto de industrialização (MELO, 1999). 

O autor infere que houve um processo de banalização da política social e a 

instrumentalização política do aparato organizacional do Ministério do Trabalho e Institutos de 
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Aposentadoria e Pensão durante a implementação do Plano de Metas, o que demonstrou o 

jogo político implícito na formação da agenda pública populista. 

Já na década de 1960 o debate na agenda pública era relativo ao 

subdesenvolvimento social e estagnação versus reforma e crescimento. As políticas públicas 

de corte compensatório, constituíam-se como não-política na agenda reformista radical. Na 

contra-agenda, avançadas pelos setores conservadores, as medidas eram voltadas para o 

atendimento das necessidades sociais básicas, e pretendia ainda “deslocar a questão social 

da esfera da regulação das relações capital-trabalho e romper sua suposta interdependência 

com reformas de base” (MELO, 1999, p. 16). 

No período do regime militar, face as transformações no âmbito político e da 

reestruturação produtiva, a análise muda do plano da estagnação para a questão do 

desenvolvimento econômico e da distribuição de renda. O debate tinha o enfoque a partir dos 

efeitos perversos das políticas públicas, sendo atribuída à política social um caráter de não-

política, “uma omissão que expressava a pouca prioridade conferida aos aspectos 

distributivos pelo regime” (MELO, 1999, p. 17, grifo do autor). 

A breve trajetória até aqui traçada demonstra o quadro sob o qual foram formuladas e 

implementadas as políticas sociais brasileiras, o que reforça o perfil clientelista, 

patrimonialista, que tem seus resquícios na realidade contemporânea, e consequentemente 

resulta nos desafios e limites impostos na discussão da agenda das políticas públicas, no seu 

financiamento, formulação, implementação, e os reflexos na avaliação.  

Os anos subsequentes representaram o processo de transição do projeto 

tecnocrático, modernizador e conservador, para o regime democrático, pois aquele já 

mostrava seus primeiros sinais de esgotamento em decorrência dos impactos provocados 

pela economia internacional. Nesse período houve a adesão do Brasil às orientações 

neoliberais que já estavam em curso no âmbito mundial (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Os anos de 1980, conhecidos como década perdida no plano econômico, mesmo com 

significativos avanços dadas as conquistas democráticas alcançadas pelos movimentos e 

lutas sociais advindas com a promulgação da Constituição Federal de 1988, tinha em 

contrapartida as dificuldades de legitimação, e ainda a existência de forças conservadoras, 

que conforme Pereira (2012, p. 735) significou um “processo de ‘desfiguração’ das conquistas 

sociais previstas na Carta Magna [...] [e o] enfraquecimento dessas conquistas, mas como 

sucumbência destas ante os ditames do neoliberalismo”. Remete a essa sucumbência o 

exemplo do funcionamento precário das políticas da seguridade social. 

Contribuindo com o estudo de Melo (1999, p. 18), este destaca o caráter burocrático 

privatista, centralizado, excludente e ineficaz na análise do modus operandi da política social. 

Certamente esses acontecimentos impactaram diretamente as políticas sociais, pois 

nelas repercutiram negativamente grande parte das medidas que foram adotadas no pretexto 
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para a superação da crise nos anos de 1980. Crise esta que segundo os defensores da 

“reforma” do Estado na década de 1990, tratava-se de uma crise do Estado, porém 

questionados por intelectuais críticos que analisam como uma crise do capital. Behring (2008) 

conclui isso em sua crítica à concepção da “reforma”, quando infere que as mudanças em 

curso passam por uma reação do capital desde os anos de 1970, que pressiona pela 

refuncionalização do Estado, de acordo com as transformações no trabalho e da produção, 

bem como na circulação e regulação. Alterações que são situadas em consonância com a 

dinâmica e a particularidade de cada país. 

 Daí emerge um contexto de contrarreforma do Estado, quando foram colocados em 

jogo um conjunto de direitos conquistados e parte viabilizados pelas políticas públicas e 

sociais, o que caracterizou o desmonte, ou ainda, o retrocesso do que fora conquistado nos 

movimentos da classe trabalhadora. 

Em função do ajuste fiscal, superação da crise, recuperação e elevação da taxa de 

crescimento, as políticas sociais passaram ser regidas pelos elementos centrais do 

neoliberalismo – privatização, focalização/seletividade e descentralização, com expansão 

através do “programa de publicização” e com o objetivo do aumento da governança e 

governabilidade (BEHRING, 2008; BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Assim, nesse movimento de “reformas” orientadas para o mercado, e com 

direcionamento para as tendências de restrição e redução de direitos, a política social 

constituiu um campo de ações pontuais e compensatórias. Configurações que prevalecem e 

tem suas implicações diretas e indiretas atualmente sobre a vida dos sujeitos que 

implementam as políticas e principalmente daqueles que são usuários desta. 

Diante do percurso histórico marcado por um conjunto de iniciativas objetivadas a 

partir de 1990, nota-se o alinhamento dessas para o mercado, tendo em vista a 

desresponsabilização do Estado, a privatização, redução de gastos sociais, que juntamente 

com outras medidas contou com a reestruturação da política social e a consequente redução 

dos direitos sociais. Sobre essa questão Pereira (2011, p. 197-198, grifo da autora) afirma 

que: 

 
[...] a mercantilização da política social, ou a remercantilização dos direitos sociais, diz 
respeito ao debilitamento dos direitos sociais face aos empecilhos ideológicos e 
materiais a sua concretização. Com efeito, no bojo da reestruturação da política 
social, sob a égide do neoliberalismo, os direitos sociais [...] deixam de ser uma 
referência mestra para darem lugar ao mérito individual que, no máximo, persegue a 
igualdade de oportunidades e nunca de resultados. 

 

É sob este cenário e as suas múltiplas determinações que se encontra os 

determinantes para a efetivação dos direitos que foram conquistados na trajetória brasileira, 

inclusive aqueles viabilizados pela política social, que também teve enquanto sujeitos 

partícipes desse processo de lutas e construções os Assistentes Sociais, que têm entre suas 
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competências e atribuições privativas a elaboração, implementação, execução, 

monitoramento, e avaliação de políticas sociais. 

3. A DIMENSÃO INVESTIGATIVA E A SISTEMATIZAÇÃO DA PRÁTICA NO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS  

Discutir o Serviço Social na relação com a política social nos direciona para o 

reconhecimento dos movimentos organizados, inclusive pela categoria de profissionais 

Assistentes Sociais, na luta pela consolidação e ampliação dos direitos sociais em um 

contexto contraditório em que são legitimadas e fortalecidas as ideias neoliberais. 

O Serviço Social embora não seja uma categoria homogênea, com as mesmas 

concepções e posicionamentos, teve participação fundamental na defesa dos direitos e na 

busca pelo acesso e qualidade dos serviços, que devem ser viabilizados por meio das 

políticas sociais. Acompanhado pelas significativas alterações sócio históricas e também das 

reconfigurações das políticas sociais, o Serviço Social brasileiro também passou por um 

necessário movimento de renovação crítica da profissão. 

 
Por meio dessa renovação, buscava-se assegurar a contemporaneidade do Serviço 
Social, isto é, sua conciliação com a história presente, afirmando-o como capaz de 
decifrar a sociedade brasileira e, nela, a profissão, de modo a construir respostas que 
possibilitassem ao Serviço Social confirmar-se como necessário no espaço e tempo 
dessa sociedade (IAMAMOTO, 2012, p. 223). 

  
O Assistente Social nesse espaço e tempo tem seu vínculo de trabalho marcado pela 

condição de assalariamento, o que tem implicações no exercício profissional sustentado pelo 

Projeto Ético Político que se pauta em um perfil profissional, ético e político contrário a lógica 

e as requisições do mercado de trabalho. 

É mediante as políticas sociais, sejam elas voltadas para a área da saúde, ou 

assistência social, previdência, etc., que este profissional realiza o seu trabalho no 

atendimento às necessidades sociais, com vista a responder as múltiplas expressões da 

questão social, direcionados na perspectiva de garantia de direitos, da justiça social, da 

igualdade, liberdade e demais princípios defendidos pelo projeto profissional. 

Este projeto fundamentalmente constituído pelo Código de Ética do/a Assistente 

Social (1993); pela Lei de Regulamentação nº. 8.662 (1993) e pelas Diretrizes Curriculares 

(1996) compõe não só um conjunto de parâmetros normativos que orientam a formação e o 

exercício profissional, como empregam todo sentido ético, teórico e político legitimados pela 

profissão na sua vertente crítica-dialética. 

O Assistente Social tem circunscrito enquanto competência e atribuição privativa nos 

artigos 4º e 5º da Lei de Regulamentação da profissão a elaboração, implementação, 

execução, avaliação, coordenação de políticas sociais, planos, projetos, programas.  

Tais competências e atribuições levou o profissional assumir na contemporaneidade 

significativos espaços, não somente na execução das políticas sociais, mas também no 



 

7 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

âmbito da gestão e planejamento destas.  Desse modo, o exercício profissional exige 

qualificação continuada que subsidie o profissional ter conhecimento da política e da direção 

do seu exercício profissional, o que não nos leva a desconsiderar os limites e os desafios 

postos a esses profissionais.  

No cotidiano profissional pensar na perspectiva de um trabalho competente é também 

identificar e lidar com uma realidade complexa e contraditória dada a existência de conflitos 

entre projetos, interesses distintos, leituras de realidade diferenciadas, entre outros fatores 

que interferem no processo de decisão, formulação e avaliação das políticas, e dos seus 

programas e projetos.  

Esses conflitos e leituras distintas que circundam as relações profissionais é uma 

realidade recorrente nos diferentes espaços sócio-ocupacionais em que atua o Assistente 

Social como mostra os dados preliminares da pesquisa em tela, em que os apontamentos 

concernentes ao processo de planejamento, e das relações profissionais para se pensar as 

ações, tem nesta mediação momentos de tensão, como indicam os relatos a seguir: 

 
“[...] cada dia mais a gente observa que o espaço do Serviço Social vem perdendo, 
fica pra essas coisas mais secundárias. Você pode ver, por exemplo, aqui 
gerenciamento de qualquer outra coisa, planejamento de qualquer outra coisa eles 
nem perguntam pra gente, já vão e faz [...]. Porque tem demandas que a gente 
precisa, a gente tem que entender, a gente que saber, de política nós sabemos” 
(Depoente 3). 
 

“[...] quando você avalia tudo que se espera do serviço social há muito que se fazer 
ainda, [...] até você conseguir se desvencilhar de tudo aquilo que o povo acha que é 
atribuição do serviço social, e que você sabe que não é, mas que existe um momento 
de transição que você precisa, assim, tá desmistificando isso, mostrando qual que é 
seu espaço, [...] o mais difícil é você vencer a resistência do profissional pra você 
poder apoiar [nessa construção/articulação]” (Depoente 5). 
 

“Quando você tá com os mesmos profissionais é uma coisa, quando você tem que 
envolver profissionais das diversas áreas é mais complicado. Às vezes, o olhar não é 
o mesmo aí você precisa se apropriar de mais conhecimento para o convencimento 
da ação, [...]” (Depoente 6). 

 

São desafios que embora na pesquisa temos abordado a partir das considerações 

acerca das condições para a intervenção, não se desvinculam de uma determinada política, 

aqui com sua especificidade na política de saúde. Portanto, são questões que envolvem o 

terreno em que se constituem as políticas públicas e sociais, sendo essas consideradas “[...] 

‘arenas de disputas’ entre sujeitos e projetos diferenciados. A construção das políticas e sua 

materialização no processo da gestão indicam sempre confirmação ou negação e a constante 

necessidade de negociação dos pactos originários destas” (TORRES; LANZA, 2013, p. 209). 

Os modelos institucionalizados e rígidos que atualmente conformam o controle da 

implantação das políticas sociais no âmbito da sua operacionalização, segundo Mioto e 

Nogueira (2013) reduzem a autonomia relativa do Assistente Social. Por sua vez, suas ações 

prendem-se aos processos burocráticos no desenvolvimento dos programas e nas exigências 

de quantificação de resultados. A relativa autonomia profissional, advinda da sua capacidade 

de leitura da realidade e da implementação de ações vinculadas aos valores éticos da 
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profissão, ficam restritas pela impossibilidade de programar as ações. “A funcionalidade da 

intervenção profissional no campo das políticas sociais altera e condiciona seu conteúdo de 

acordo com as possibilidades de um determinado momento histórico” (MIOTO; NOGUEIRA, 

2013, p. 65). 

Os resultados e a preocupação com o quantitativo por parte da instituição foram 

elencados pelo depoente 3: 

 
“Infelizmente aqui a gente tem números, então a gente tem que mostrar números 
também. Sem o levantamento das coisas não vai, porque aqui eles não olham. [...] 
Então assim, a gente tem que mostrar através dos dados” (Depoente 3). 

 

Ainda que a sistematização dos dados se deem para responder as requisições 

institucionais apenas no seu sentido quantitativo e em respostas burocráticas, esses podem 

indicar possibilidades de intervenção e pesquisa, desde que embasados por um arcabouço 

teórico-metodológico para leitura e análise da realidade. O profissional entrevistado identifica 

o levantamento de dados como estratégia importante para evidenciar o trabalho do Serviço 

Social no seu espaço de atuação. 

Além dos dados serem apresentados enquanto estratégia para explicitar o trabalho do 

Serviço Social, existem também aqueles que visualizam apenas o seu aspecto técnico-

instrumental diante do registro dos atendimentos. Outros identificam como subsídio para o 

exercício profissional, para a identificação de demandas mediante o diagnóstico sócio 

territorial e daquelas advindas das necessidades dos usuários, assim como viabiliza 

identificar elementos importantes para a elaboração de projetos de intervenção e potencializa 

a prática da pesquisa. 

Esses apontamentos manifestados nos relatos presume a abordagem da 

sistematização da prática e outros aspectos a ela associados, como a dimensão investigativa 

e o planejamento voltados ao exercício profissional. Guerra (2009) afirma que para o Serviço 

Social, a sistematização da prática é um processo que permite identificar e problematizar as 

condições do exercício profissional e apreender os fenômenos existentes de modo a 

classificá-los, identificar suas dificuldades, lacunas e a necessidade de um arcabouço teórico 

que permita interpretá-los. A sistematização de dados é um passo preliminar e necessário no 

processo de conhecimento da realidade e, a investigação que aqui pressupõe, é uma 

exigência do exercício profissional. 

Para que seja possível realizar esse trabalho, é essencial a organização de dados, 

informações e sistemas a partir de determinada realidade e cotidiano profissional para 

subsidiar na formulação de políticas, programas e projetos, bem como na geração de 

indicadores para avaliação e, inclusive, para a produção de conhecimentos, o que 

possibilitará a análise a partir da realidade concreta para então elaborar e implementar ações 

que de fato respondam as necessidades reais dos sujeitos envolvidos. Se expressa assim a 
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relação ação-reflexão-ação sobre o exercício profissional, tendo como elementos 

constitutivos da profissão a dimensão investigativa e a pesquisa. 

Mencionando brevemente o que foi destacado nas entrevistas em relação ao exercício 

profissional, os Assistentes Sociais, em sua maioria, identificam a relação da investigação 

com a intervenção, demonstrando a importância da sistematização dos dados para o 

conhecimento da realidade, alguns indicando que poderia subsidiar a intervenção 

profissional. 

 Porém, destacam como condicionantes desafiadores do exercício profissional a 

jornada e vínculos de trabalho; a quantidade e ampliação do número de atribuições; a 

rotatividade de profissionais; a insuficiência de recursos humanos, físicos e materiais; pouco 

incentivo a capacitações; falta de espaços para debates e planejamento seja da equipe de 

assistentes sociais ou, seja da equipe multiprofissional; e as relações de poder. Estes 

condicionantes associados a dinâmica institucional e a relativa autonomia profissional 

favorecem o desenvolvimento de práticas imediatas, pragmáticas, rotineiras e burocráticas, o 

que terminam por fragilizar a articulação investigação e intervenção que nesse processo seria 

essencial. 

Tais condicionantes não se restringe a realidade pesquisada, uma vez que os 

trabalhos produzidos referentes ao exercício profissional têm demonstrado os mesmos 

resultados. Tratam-se de situações emergentes diante do agravamento das expressões da 

questão social e da precarização dos meios e recursos disponíveis para atendimento a essas 

expressões, o que gera além de impotência, sentimentos desencadeados pela ‘não 

materialização dos princípios profissionais’, e dos empecilhos no cumprimento das atividades 

em razão do trabalho intensivo com tempo reduzido para reflexão (PRATES; CLOSS, 2015). 

Ainda que tensionados nessas condições, as respostas às demandas profissionais, 

dependem de assumir a condição de trabalhador assalariado e de um domínio teórico-

metodológico que ajude na leitura correta da realidade, como condição necessária, ainda que 

insuficiente para dar respostas com certo grau de eficácia na resistência e enfrentamento da 

precarização do trabalho, da retirada de direitos e das possibilidades de ampliação das 

políticas sociais (GUERRA, 2010). 

O relato do Assistente Social a seguir indica as condições necessárias a partir dessa 

perspectiva: 

 
“É conhecer a temática com o que trabalha, se apropriar dos instrumentos ao qual 
você vai tá lidando, estar de forma antenado, capacitado, procurando se capacitar, 
fazer uma constante leitura, ter uma leitura atualizada seja daquilo da sua temática ou 
seja daquilo transversais a sua temática, transversais a sua atuação profissional [...]” 
(Depoente 6). 

 

E com isso, a sistematização articulada ao domínio teórico-metodológico e demais 

competências profissionais, são necessárias para a análise dos dados extraídos da realidade, 

por meio das situações em suas diferentes manifestações nos espaços que se gestam e 
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operacionalizam as políticas sociais. Mediante o levantamento e análise que serão 

problematizadas e repensadas a organização dessas políticas com suas implicações nas 

instituições e no exercício profissional. 

O reconhecimento da necessária análise dos dados produzidos pelos profissionais 

vinculada a investigação, é pontuado por quatro dos seis Assistentes Sociais entrevistados, 

afirmando ser um trabalho do Serviço Social, mas que a redução de atribuições inespecíficas 

e condições de trabalho são imprescindíveis para uma intervenção qualificada. Outros 

entrevistados afirmaram que o processo investigativo requer o respaldo da academia e do 

Conselho da categoria, por meio da realização de cursos de atualização/capacitação 

profissional, mas também consideram necessária a ‘vontade’ e iniciativa do profissional nesse 

processo. 

Dessa maneira, reiteramos a importância do exercício de sistematização da prática 

profissional, que incorpora também as pautas de discussão da categoria, uma vez que, 

segundo Almeida (1995), o Serviço Social não conseguiu empregar na cultura profissional 

aspectos que indicasse destaque às atividades investigativas, principalmente nos processos 

de sistematização do seu trabalho. Concordamos com o autor ao inferir que: 

 
O esforço de sistematização como um componente central do trabalho do Assistente 
Social não significa, portanto, apenas a geração de dados e informações, mas um 
processo que envolve a produção, organização e análise dos mesmos a partir de uma 
postura crítico-investigativa [...] (ALMEIDA, 1995, p. 4-5). 

 

A sistematização da prática fundamentada no arcabouço teórico-metodológico; 

postura ética; conhecimento político; leitura da realidade sobre situações concretas; e 

elaboração de instrumentais técnicos possibilitará que o Assistente Social realize análises e 

avaliações, redimensione sua prática, e tenha elementos para pensar e elaborar propostas 

que atendam os interesses da população usuária das diferentes políticas sociais.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sociedade contemporânea vem presenciando profundas transformações 

implementadas pelos processos macroeconômicos, configurados pela mundialização do 

capital e reestruturação produtiva, que, em conjunto, atingem as formas de sociabilidade 

humana provocando mudanças no mundo do trabalho que aliadas a política neoliberal e à 

reforma do Estado impactaram diretamente as políticas sociais. 

O Serviço Social tem cotidianamente traçado discussões e embates políticos para 

materialização dos valores e princípios direcionados pelo projeto profissional como plano de 

lutas nos diferentes espaços e organizações da categoria. Por suas orientações e 

posicionamentos, o Serviço Social busca assumir o compromisso com a qualidade dos 

serviços prestados e a necessária qualificação intelectual e leitura crítica-analítica da 

realidade social e institucional na qual está inserido.  
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Desse modo, consideramos a sistematização da prática como um dos elementos 

fundamentais para subsidiar o exercício profissional, que contando com uma postura 

investigativa, leva a propor intervenções propositivas ante o processo de apreensão, 

organização, reflexão e análise das situações emergentes na realidade do seu trabalho e nas 

expressões cotidianas da realidade social, mediatizadas pelas políticas sociais (ALMEIDA, 

1995). Quando indicamos esse sentido qualitativo, envolvemos a formulação, implementação, 

monitoramento e avaliação das políticas, e dos seus projetos e programas. 

Para atuar frente a formulação e/ou operacionalização das políticas sociais, o 

exercício profissional do Assistente Social de um modo geral deve ser atravessado por 

procedimentos investigativos. “Desta forma, a sistematização deve ser tomada como um 

reconhecimento e, mesmo, como uma incorporação ao cotidiano profissional da dimensão 

investigativa que o nosso trabalho encerra” (ALMEIDA, 1995, p. 7). 

Portanto, apresentamos a título de considerações nesse processo do conhecimento 

em construção, pontos iniciais para a reflexão sobre a necessária atenção e incorporação da 

dimensão investigativa – e o processo de sistematização que nela também se expressa – a 

partir de alguns pressupostos indicados por Almeida (1995), e análises de Guerra (2009) e 

Chaves (2013). 

Para avançar nessa dimensão, partimos do pressuposto de que todo trabalho 

profissional possui uma direção política, ética e teórica, e no exercício profissional existem 

objetivos previstos, sejam eles do espaço em que atua ou não. Para o alcance desses 

objetivos, demarcamos a importância da sistematização, para que através dela seja possível 

não só a identificação como também a problematização das condições de trabalho, das 

políticas sociais e das demandas da instituição e dos usuários.  

É a partir dos dados registrados no cotidiano do seu trabalho que o Assistente Social 

poderá identificar os fenômenos, classificá-los, analisá-los para pensar as possibilidades de 

propostas de intervenção. Para este processo é fundamental a sustentação teórica-

metodológica para elencar e direcionar os eixos problematizadores da reflexão do exercício 

profissional, que recobra a dimensão crítica-investigativa, a partir do movimento dialético do 

próprio trabalho do profissional enquanto participante de um processo coletivo que vise a (re) 

construção de estratégias institucionais e profissionais nas respostas atribuídas não só as 

demandas, mas compreendendo também a dimensão política que há nelas. Isso requer maior 

atenção no atendimento das demandas via políticas sociais e na sua formulação.  

Posicionamento que envolve tanto o arcabouço teórico-metodológico, como a 

qualificação técnica-operativa e direcionamento ético-político, demarcando a relação da 

dimensão investigativa com a interventiva, sendo essa primeira um processo contínuo diante 

da realidade complexa e dinâmica que irá requerer do Assistente Social respostas criativas e 

propositivas.  
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Dessa maneira, consideramos necessário o investimento na educação permanente; o 

incentivo as capacitações e o desenvolvimento de pesquisas a partir da realidade 

profissional; a articulação entre profissionais para diálogos e a adoção de um trabalho que 

identifique a importância do planejamento e da sistematização como aspectos não únicos, 

mas essenciais para a incorporação da dimensão investigativa no exercício profissional. 
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