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APRESENTAÇÃO. 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre a nossa experiência de estágio no 
Escritório da Cidadania, que é um projeto que está inserido no Programa NIAC - 
Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania -, visando analisar as principais 
dificuldades e desafios no trabalho interdisciplinar. Para isso procuramos realizar uma 
primeira aproximação teórica aos debates e polêmicas em torno da interdisciplinaridade 
no âmbito do Serviço Social para finalizar com os desafios profissionais nos diferentes 
espaços socio-ocupacionais.  

INTRODUÇÃO: 

 Buscamos socializar algumas reflexões feitas a partir de nosso trabalho realizado 
no Escritório da Cidadania, as mudanças na metodologia, que resultou em vários 
avanços e também alguns questionamentos, como iremos apresentar a seguir. Através 
de uma reflexão crítica, pretendemos problematizar o trabalho interdisciplinar, nossa 
visão sobre como o Serviço Social é visto dentro deste campo de trabalho, muitas vezes 
sofrendo questionamentos ainda conservadores sobre a profissão, como por exemplo 
reduzir o trabalho do Serviço Social apenas a Assistência. 

1. ACERCA DO PROJETO DE EXTENSÃO.  

O Programa Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania (NIAC) - criado 
pela Divisão de Integração Universidade e Comunidade/Pró-Reitoria de Extensão 
(DIUC/PR5) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em julho de 2006 - 
propõe-se articular quatro áreas de conhecimento e projetos de pesquisa e extensão 
oriundos das Unidades de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade Nacional de 
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Direito, Instituto de Psicologia e Escola de Serviço Social. Surge com o propósito de 
potencializar e infundir sistematicidade à gestão dos múltiplos projetos de extensão que 
se situam na linha Direitos Humanos e Justiça da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ.  

Os projetos, dentre suas particularidades, ofertam uma base comum de serviços: 
assessoria técnica e assistência sócio-jurídica orientadas para a promoção dos direitos 
humanos à população das comunidades da Maré e vizinhas à Ilha do Fundão da UFRJ.  

Dentro do NIAC se insere o Projeto Escritório da Cidadania, que desenvolve 
diversas atividades desde o surgimento do programa em 2006, oferecendo assessoria 
jurídica gratuita à população, gestão de conflitos através de formas alternativas de 
administração, atendimento psicológico e social diante de diversas problemáticas que 
geralmente desdobram-se das demandas jurídicas.  

Chegam a este espaço demandas de índole individuais (e familiares) e/ou 
coletivas (quando envolve usuários enquanto pertencentes a uma organização ou grupo 
social), e são atendidas por estagiários (estudantes) e supervisores (professores e 
estudantes de pós-graduação) das áreas de direito, psicologia e serviço social.   

2. ACERCA DE NOSSA INSERÇÃO NO PROJETO E A LEITURA SOBRE 
O LUGAR DO SERVIÇO SOCIAL NO TRABALHO INTERDISCIPLINAR.  

Iniciamos o estágio em março de 2011 e neste período identificamos algumas 
dificuldades no trabalho interdisciplinar.  Algumas observações feitas acerca do 
trabalho interdisciplinar envolve a questão de que até o início desse ano, apenas em 
alguns momentos ocorria uma real interlocução entre os saberes sobre o atendimento às 
demandas dos usuários, pois cada área direcionava seu atendimento de maneira 
separada.  

Na tradicional forma de abordagem das problemáticas trazidas pelos usuários 
assumia-se uma postura de trabalhar apenas com as demandas explicitamente colocadas 
- e de forma imediata - pelos usuários. Dessa forma, poucas eram as demandas 
identificadas pelo Serviço Social, tendo em vista que a maior parte dessas eram para o 
Direito. Assim, os estagiários de Serviço Social tinham sua prática restringida pelas 
outras profissões, que adotavam uma postura de conduzir o atendimento e na maioria 
das vezes já partiam da idéia de que não havia demandas para o Serviço Social. A 
maioria das demandas colocadas sobretudo pelo Direito para o Serviço Social – o que 
reflete o caráter de subalternidade técnica da profissão – eram de ordem burocrático-
administrativas. 

No decorrer do estágio e das trocas com o conjunto de estagiários de Direito e 
Psicologia observam-se posicionamentos tais como reconhecer o Serviço Social pelo 
seu “potencial humanista” num sentido de saber acolher “afetivamente” os usuários. 
Neste sentido podemos analisar que esse entendimento relaciona-se com o que 
Iamamoto (1997) diz a respeito da gênese do Serviço Social, que dizer, como nossa 
profissão nasce ligada ao pensamento reformista- conservador cujo universo teórico é 
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balizado pela filosofia humanista cristã. Então, essa marca da origem persiste até hoje 
quando se observa que o Serviço Social se pensa contendo um componente humanitário, 
tal como se observa no campo de estágio realizado. Assim mesmo, outra expressão, por 
exemplo, do entendimento confuso em torno do que fazer profissional por parte das 
outras áreas no campo de estágio, aparece quando se reduz o Serviço Social a uma 
tarefa meramente assistencial, de forma que se não incorporássemos os usuários a 
Programas de Assistência não teríamos outras possibilidades de atuação. 

Pelas situações acima mencionadas, é que a equipe do Serviço Social reformula 
sua inserção no Projeto propondo as seguintes mudanças: se retirar do primeiro 
atendimento – o que não significou se abster do trabalho articulado entre as diversas 
profissões – que agora é realizado pelo Direito e pela Psicologia. Logo em seguida o 
Serviço Social realiza uma entrevista social com os usuários, pois esta, ajuda a 
identificar aprofundadamente os aspectos sócio-econômicos, culturais e políticos, além 
das redes de instituições que oferecem serviços na comunidade de pertença dos 
usuários. Além disso, contribui para os atendimentos e possíveis encaminhamentos para 
instituições de referência, qualificando assim a intervenção profissional. O objetivo da 
utilização desse instrumento é o direcionamento crítico e propositivo da intervenção. 

Com a implantação desta nova forma de trabalho do Serviço Social, em que se 
utiliza um novo instrumento técnico-operativo, pôde-se perceber claramente uma certa 
insatisfação das outras áreas diante do fato. Senão todos, boa parte dos integrantes das 
equipes de Psicologia e Direito não apoiaram o novo procedimento de trabalho, em que 
o Serviço Social passa a fazer parte de uma segunda etapa do primeiro atendimento 
possibilitando uma maior centralidade do Serviço Social no trabalho interdisciplinar 
comparado ao que exercia anteriormente. 

A partir da implantação da nova proposta de trabalho, com a realização de uma 
entrevista aprofundada, podemos perceber significativos avanços no que diz respeito à 
identificação de demandas que não eram expostas inicialmente nos atendimentos, 
podendo assim intervir melhor sobre aspectos sócio-econômico e culturais dos usuários 
e com isso qualificar a intervenção profissional. 

Um exemplo de demandas que não eram levadas ao NIAC como primeiro 
atendimento, mas que com a entrevista social pudemos identificar e explorar é a 
violência contra a mulher. Muitas mulheres não se reconhecem como vítimas de uma 
violação de direitos, não se enxergam como sujeitos de direitos, situação que se explica 
pelo fato da histórica submissão de gênero, que perpassa gerações.  

A partir desse quadro recorrente de violência doméstica - que atinge um número 
considerável de usuárias do NIAC - e de sua naturalização, uma proposta que assume o 
projeto de extensão é pensar de forma mais sistemática uma proposta que aborde essa 
problemática no intuito de garantir uma intervenção propositiva e crítica modificando a 
vida das usuárias que se defrontam cotidianamente com a vulneração de seus diretos.  
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A princípio tem-se trabalhado a ideia da realização de oficinas informativas e de 
formação que tratem de diferentes temas que perpassam a violência contra a mulher, 
nessas participariam os estudantes, professores e usuários do projeto.  Por isso 
enxergamos a necessidade de uma maior aproximação e colaboração das diferentes 
áreas quanto das instituições comunitárias, pois o trabalho interdisciplinar e 
interinstitucional se torna fundamental na abordagem das complexas expressões da 
questão social.  

Concordando com Grave , entendemos que a troca dos saberes por si só não é  
suficiente, mas consideramos que para que ocorra a interdisciplinaridade é necessário 
que haja uma interlocução “horizontal entre os diversos saberes e práticas, sem 
desconsiderar as particularidades de cada profissão, e principalmente a natureza da 
contribuição que cada um desses sujeitos profissionais é capaz de oferecer.”(2010, 
p.:329) Assim, trabalhamos na tentativa de direcionar integradamente as intervenções 
sem a hegemonia de um e outro campo de saber. 

Embora cada profissão tenha a sua particularidade é importante que o trabalho 
em equipe seja orientado por uma perspectiva de totalidade, compreendendo que as 
demandas trazidas pelos sujeitos não estão desvinculadas das relações sociais 
estabelecidas numa sociedade capitalista, que está assentada na exploração do trabalho 
pelo capital e na apropriação privada da riqueza produzida coletivamente, tendo por isso 
em sua gênese a desigualdade – econômica, social e política. Esta noção de totalidade 
permite então superar a culpabilização do indivíduo e a fragmentação do sujeito (na 
qual a demanda do indivíduo é dividida em jurídica, psicológica, social, etc, sem que 
haja relação entre elas). 

É importante ainda, numa prática interdisciplinar que cada área conheça sua 
particularidade para que seja possível uma contribuição no trabalho em equipe. A partir 
disso pensamos que uma particularidade do Serviço Social seria sua formação 
generalista, o que possibilita que o assistente social atue em diferentes campos de 
trabalho. 

Concordando com Grave o assistente social é capaz de: “[...] conectar a demanda 
singular posta pelo usuário, que muitas vezes não sabe nem exatamente o que ele 
precisa do serviço, a uma dinâmica estrutural e sócio histórica mais ampla. Por isso 
sabemos reconhecer na solicitação que o usuário trás à instituição, seu caráter de classe, 
de gênero, de raça e de etnia e, principalmente identificamos na sua fala, na sua 
demanda os elementos que a vincula a formação social brasileira e latino-americana. 
Consideramos ainda, que a demanda trazida por um determinado usuário é típica de 
uma sociedade de classes, de um país periférico como o Brasil e de um contexto de crise 
como o que vivemos nas últimas décadas. Portanto, sua condição de vida não foi uma 
obra do destino e nem está exclusivamente fundada em suas más escolhas pessoais” 
(2010,p: 330) 

Quando o profissional adota uma postura plural, de respeito às particularidades e 
aos marcos regulatórios das outras profissões ele é capaz de obter uma melhor 
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compreensão acerca da situação trazida pelo usuário. Faz-se necessário, porém, ressaltar 
que respeitar o diferente não significa “abrir mão” da direção social e política do projeto 
profissional defendido por cada profissão.  

A prática da interdisciplinaridade é incentivada e regulamentada pelo Código de 
Ética Profissional do Serviço Social, assim, em seu capítulo III, art. 10, diz: “incentivar, 
sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar” (CEFESS, 1993). Essa 
enriquece a intervenção, pois requer que o profissional se aproprie de uma qualificação 
constante sobre as particularidades de sua profissão, já que precisará dominá-las para 
que o trabalho em conjunto seja possível.  

Neste sentido, no Serviço Social, segundo Melo: “É preciso descobrir, da análise 
de conjuntura, da crítica profissional constante e da busca cotidiana de informações 
específicas e seguras sobre o objeto da nossa intervenção, a direção das iniciativas que 
estão sendo tomadas, e a possibilidade concreta de se associar a elas, construindo 
parcerias consoantes com o projeto ético-político da profissão” (2000, p.235). 

Melo e Almeida apontam a existência de três tendências na análise da 
interdisciplinaridade. A primeira tendência é constituída por teóricos – tais como 
Japiassu (1976), Minayo (1994), Martins de Sá (1995) - que viviam ainda num 
momento de ditadura na sociedade brasileira, entre as décadas de 70/80. Esses se 
opunham à fragmentação do saber em muitas profissões e defendiam a idéia da 
“interdisciplinaridade para um conhecimento mais completo”. Nessa tendência,: “Surge 
[...] a idéia do educador interdisciplinar, cujo maior compromisso era com a elaboração 
de uma teoria geral da cultura capaz de integrar todos os saberes em vista do fazer”. 
(Japiassu in Melo e Almeida, 2000: p.:228) . Alguns movimentos na área da saúde, 
como a Reforma Sanitária e a Luta Antimanicomial, sofreram influencia desta 
tendência, já que é comum nessa área o trabalho com equipes interdisciplinares. 

A segunda tendência apoiada por Almeida Filho (1997), Garcia (1994), e outros,  
defende a transdisciplinaridade, colocando que os problemas devem ser abordados com 
a criação de uma nova metodologia a partir das que já existiam, que eram baseadas em 
soluções técnicas pontuais.  

A terceira tendência é formada por autores como Frigotto (1995) e Coimbra 
(1990) que possuem uma visão crítica e marxista da interdisciplinaridade, criticando o 
“fetiche da pan-interdisciplinaridade”.  

De acordo com esses autores a primeira tendência defende a 
interdisciplinaridade como se ela fosse capaz de sanar todos os problemas institucionais, 
partindo do pressuposto que tais problemas se devem unicamente à ausência de 
integração das profissões. Não se considera que tais problemas são também reflexos das 
relações sociais – que estão vinculadas a um momento histórico – e nesse caso 
estabelecidas no marco de uma sociedade capitalista, em que as instituições cumprem 
também um papel de controle, de “apaziguamento” dos conflitos e das expressões da 
questão social. Acreditam que esse fetiche referencia a integração dos saberes apenas à 
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dimensão teórica, o  que não é o bastante, devendo-se levar em conta que o “desafio da 
integração de saberes [...] é ético-político, econômico e cultural, e depende da luta 
simultânea em todos esses planos”(Melo e Almeida, 2000: p. 229)  Assim, faz-se 
importante observar quais seriam os momentos em que essas parcerias deveriam 
ocorrer.  

Segundo definição de Guerra, a racionalidade burguesa: “é entendida como a 
racionalidade predominante e subjacente às formas de ser, pensar e agir à ordem social 
capitalista. Ela possui duas caraterísticas fundamentais: a naturalização e o formalismo. 
A racionalidade burguesa é a lógica necessária à manutenção da ordem social e tem no 
positivismo sua mais alta expressão. São operações realizadas por ações instrumentais, 
ou seja, ações pragmáticas, imediatas, que visam a eficácia e eficiência. Nestas ações 
muitas vezes impera a repetição, o espontaneísmo, considerando a necessidade de 
responder imediatamente às situações existentes. São ações isentas de conteúdo 
valorativo, na qual a preocupação restringe-se  à eficácia dos fins. São ações necessárias 
para responder a um nível da realidade (o do cotidiano) mas são insuficientes para 
responder as complexas demandas do exercício profissional” (2000, p. 28). Por tanto, 
essa racionalidade, hegemônica no capitalismo, segmenta a realidade recortando-a 
segundo especializações correspondentes à varias perspectivas ou pontos de vistas de 
cada profissão particular – a “perspectiva econômica”, a “sociológica”, a “política”, etc.  

Conforme Lukács (2009) a separação capitalista do produtor respeito do 
processo total de produção, a fragmentação do processo de trabalho em partes que não 
leva em conta a peculiaridade humana, a atomização da sociedade em indivíduos que 
produzem incessantemente etc, tudo isso tinha que influir profundamente também no 
pensamento, a ciência e a filosofia do capitalismo. É neste sentido que o autor dirá que o 
elemento revolucionário da ciência proletária deve-se ao método mesmo. O domínio da 
categoria de totalidade é portadora do principio revolucionário na ciência. Conceituando 
essa categoria, Coutinho diz:  “ a primeira e principal característica da reflexão marxista 
sobre o social é  o principio de totalidade (…) que significa a necessidade de conceber a 
sociedade (...) como uma realidade complexa e articulada, formada por mediações, 
contradições e processos. Por isso o método mais adequado para pensá-la e 
compreendê-la, é (...) aquele que privilegia a totalidade” (In Borgianni y Montaño, 
2004: 172). 

Então, enquanto a ciência burguesa atribui uma autonomia a cada ciência criada 
e tomada isoladamente, surge um isolamento temático do objeto pesquisado por conta 
da divisão do trabalho e da especialização cientifica1.  

                                                
1 O  marxismo supera essas divisões ao rebaixá-las à condição de momentos dialécticos. O isolamento 
abstrativo dos elementos de um amplo campo de pesquisa ou de conceitos dento de um campo de estudos 
é inevitável. Mas o decisivo é saber se esse isolamento é somente um meio para conhecimento do todo, 
ou seja se se inserta na correta conexão total ou se o conhecimento abstrato das regiões parciais isoladas 
vai preservar sua autonomia e se converter em finalidade própria. Para o marxismo, não há nenhuma 
ciência jurídica substantiva, nem ciência econômica substantiva, nem historia etc. Senão só uma única 
ciência unitária e histórico dialéctica do desenvolvimento da sociedade como totalidade. 
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Cabe colocar como, as políticas sociais e o Serviço Social, que nascem no marco 
do projeto reformista-conservador nas primeiras décadas do século XX, tem tanto na 
gênese como seu desenvolvimento posterior imbrincada essa lógica, a racionalidade 
formal e pulverizadora da realidade, assumindo como “natural” a departamentalização 
das profissões e o divorcio entre conhecimento e ação. 

Na sociedade burguesa então se consolida uma estrutura que separa profissões 
científicas de profissões técnicas (proposta positivista da divisão do trabalho social) e 
em segundo lugar divide o trabalho em profissões particulares e independentes com 
perspectivas pontuais, criando campos de saber autonomizados que não conseguem 
apreender a totalidade social. 

Dentro da perspectiva endogenista2 do Serviço Social e como analisa Montaño, 
dentre outras determinações- ela se revela na preocupação de um segmento importante 
da categoria profissional – até hoje-  por estabelecer a especificidade como fonte de 
legitimidade, reforçando a idéia de “não invadir para não ser invadido”, como forma de 
garantir e preservar os espaços profissionais.  

Então, nesta perspectiva o Serviço Social, entendido como ciência positiva,  
precisaria ter um objeto próprio, um método único, um público alvo e até mesmo uma 
teoria “específica”. Sendo assim apenas o Serviço Social seria capaz de desempenhar 
determinada função e além disso todos os profissionais da categoria deveriam 
necessariamente desenvolver as mesmas funções - o que não ocorre na profissão, tendo 
em vista que o assistente social situa-se em diferentes campos de atuação: saúde, sócio-
jurídico, previdência, assistência, trabalho, pesquisa, etc. 

De acordo com essa concepção, e como coloca Melo, no exercício 
interdisciplinar cada profissão teria seu saber, sua forma de atuar e assim, 
“instrumentaliza os territórios bem demarcados e fechados, onde prevaleceria a 
exclusão de um saber por outro e onde se delimitam os monopólios do 
conhecimento”.(2000: p 232).  

 Já na perspectiva histórico-crítica, ao entender o surgimento do Serviço Social a 
partir de um momento histórico - “quando no contexto do capitalismo na sua idade 
monopolista, o Estado toma para si as respostas à “questão social” (MONTAÑO, 2009: 
p.30) – se defende a idéia de que não há uma especificidade da profissão. Existem 
porém, particularidades do Serviço Social que são desdobramentos da inserção da 
profissão na divisão sócio-técnica do trabalho e as demandas realizadas a ela variam de 
acordo com a conjuntura vigente. As particularidades do Serviço Social são por 
                                                
2 Segundo Montaño a perspectiva endogenista, vê a origem da profissão centrada na evolução, 
organização e profissionalização das formas de caridade e filantropia. Essa tese – segundo o mesmo autor 
– congrega autores das mais variadas concepções político - ideológicas e teórico- metodológicas, embora, 
tenham eles em comum participar de uma posição endogenista, na medida em que concebem o Serviço 
Social a partir de si mesmo, quer dizer, não consideram a realidade como fundamento da gênese e o 
desenvolvimento profissional. Desta forma, o surgimento desta profissão - em uma clara posição 
particularista – estaria vinculada a opções pessoais dos filantropos que teriam organizado - já de forma 
mais sistemática – às “anteriores” formas de assistência. 
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exemplo: atuar diretamente sobre as expressões da questão social; ter o Estado como 
seu principal empregador; atuar principalmente através de políticas públicas, entre 
outras.   

 Entendemos que a legitimação do Serviço Social não está em especificidades, 
mas sim em sua função política, social e econômica. De acordo com Iamamoto: “reduzir 
a análise dos elementos constitutivos “internos”  - que, supostamente, peculiarizam à 
profissão um perfil específico: seu objeto, objetivos, procedimentos e técnicas de 
atuação etc. – significa extrair, artificialmente, o Serviço Social das condições e 
relações sociais que lhe dão inteligibilidade e nas quais se torna possível e necessário. 
Significa privilegiar a visão focalista e a-histórica que permeia muitas das análises 
institucionais. (In Iamamoto e Carvalho, 1991: 5-16; grifos nossos). 

Sendo assim, nos deparamos com o desafio de pensar uma prática 
interdisciplinar à partir de uma perspectiva crítica, superando a prática segmentada e 
imediatista. Para dar respostas qualificadas às demandas dos usuários, precisamos 
pensar e realizar permanentemente um trabalho de articulação tanto interprofissional ( 
sem hegemonia de um ou outro saber) quanto interinstitucional com segmentos de 
outras categorias que partilhem os mesmos princípios éticos-políticos. 

3- AS CONTRIBUIÇÕES DA PERSPECTIVA TEÓRICO-PRÁTICA NOS 
PROCESSOS INTERVENTIVOS E OS DESAFIOS PROFISSIONAIS NA 
PRÁTICA DO ESTÁGIO. 

Concordando com Iamamoto (2009) os desafios do Serviço Social nos espaços 
sócio-ocupacionais norteados pelos princípios do projeto profissional crítico requerem 
desenvolver um amplo conhecimento das formas de produção e das expressões da 
“questão social”; pesquisando criteriosamente as condições de vida, de trabalho das 
classes subalternas englobando formas diferenciadas de organização e luta para fazer 
frente à pobreza e à exclusão econômica, social e cultural, visando capturar os núcleos 
de resistência e contestação. É neste sentido que nosso estágio inclui uma pesquisa que 
procura identificar a rede de instituições e organizações sociais existentes no Complexo 
da Maré que se organizam para dar respostas coletivas ás diversas problemáticas sócio 
econômicas da população local.  

Reafirmamos o desafio de responder às demandas atuais tornando os espaços de 
trabalho do assistente social – e neste caso também o programa de extensão no qual 
estamos inseridas – espaços de fato públicos, alargando os canais de interferência da 
população na coisa pública. Tudo isto é viabilizado através da socialização de 
informações como da ampliação do conhecimento de interesses e direitos em jogo, da 
abertura de canais que permitem o acompanhamento da implementação das decisões por 
parte da coletividade.  Atualmente o NIAC encontra-se redirecionando os esforços com 
o objetivo de contribuir politicamente nos processos organizativos e coletivos da 
comunidade, pois entende-se que esse projeto de extensão não pode se limitar ao 
atendimento das demandas individuais e sim deve realizar um trabalho com as 
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organizações sociais do Complexo da Maré, na perspectiva da promoção dos Direitos 
Humanos. 

Para finalizar, seguindo Iamamoto (2009: p. 34), consideramos fundamental 
desenvolver a capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho 
criativas e capazes de3 preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no 
cotidiano profissional. Um profissional propositivo, com sólida formação ética, capaz 
de romper com a atividade burocrática e rotineira, que reduz o trabalho ao cumprimento 
de atividades pré-estabelecidas.   

No marco do NIAC, consideramos fundamental no desenvolvimento das 
diversas estratégias de intervenção - na articulação interprofissional – um esforço para 
não fragmentar os sujeitos a partir de respostas autonomizadas e separadas uma de 
outras. Como coloca Raichelis: “ é cada vez mais frequente e necessário o trabalho 
compartilhado com outros profissionais na coordenação e implementação de projetos 
em diferentes campos das politicas sociais e nas atividades sociojurídicas e (…) ao 
contrário do que muitas vezes se considera, o trabalho interdisciplinar demanda a 
capacidade de expor com clareza os ângulos particulares de análise e proposta de ações 
diante dos objetos comuns a diferentes profissões (…) e tal perspectiva de atuação não 
leva a diluição de competências, senão, ao contrário, exige maior explicitação das áreas 
disciplinares no sentido de converterem para a consecução de projetos comuns a serem 
assumidos coletivamente.” (2009: p.389). 

Cabe colocar que a possibilidade de realizar o estágio neste projeto de extensão, 
permite um trabalho de ação-reflexão permanente através das supervisões 
interdisciplinares e a realização da entrevista social (que dá um conhecimento 
aprofundado das situações dos usuários), pensar e operacionalizar criativamente 
diferentes estratégias técnico-operativas para abordar as diversas manifestações da 
questão social em face de nossos pressupostos ético-políticos e nossos referenciais 
teóricos-metodológicos críticos.  

Essa articulação entre os conhecimentos teóricos e a prática interventiva dá-se 
fundamentalmente a partir de uma atitude investigativa que todo assistente social deve 
desenvolver na sua intervenção.  

Como sustenta Netto (2009) o fato do profissional não ser um/a pesquisador/a de 
tempo integral não o/a exime de acompanhar os avanços dos conhecimentos pertinentes 
ao seu campo e área de trabalho, de procurar conhecer concretamente a realidade da sua 
área particular de trabalho. Este é o principal modo para qualificar o seu exercício 
profissional, qualificação que, é uma prescrição do nosso próprio Código de Ética. (O 
código inscreve para o profissional o “compromisso com a qualidade dos serviços 

                                                
3 Segundo o Código de Ética brasileiro de 1993 é central desenvolver o trabalho profissional de modo a 
reconhecer a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, reforçando princípios 
democráticos, defesa intransigente dos direitos humanos, recusa do arbítrio e de todos os tipos de 
autoritarismos, empenho na eliminação de formas de preconceitos, afirmando-se o direitos a participação 
dos grupos discriminados e o respeito das diferenças.  
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prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da 
competência profissional e entre os direitos dos assistente sociais prevê a liberdade de 
realizar estudos e pesquisas. Aliás, a Lei de Regulamentação profissional menciona a 
pesquisa como uma atividade profissional). 

Em primeiro lugar o profissional necessita possuir uma visão global da dinâmica 
social concreta. Para isto, precisa conjugar o conhecimento do modo de produção 
capitalista como a sua particularização na nossa sociedade (ou seja, na formação social 
brasileira e latino-americana) como também sobre a natureza de classe do Estado e da 
estrutura social. O assistente social não compreenderá, sem esses conhecimentos, de 
forma adequada nem mesmo os problemas mais imediatos que se põem diariamente à 
sua atuação profissional.  

Em segundo lugar, o profissional precisa encontrar as principais mediações que 
vinculam o problema específico com que se ocupa com as expressões gerais assumidas 
pela questão social no Brasil contemporâneo e com as várias políticas que se propõem 
para enfrentá-las. O conhecimento dessas políticas sociais (que implica, antes de tudo, o 
conhecimento de suas formas e fontes de financiamento), é indispensável para o 
profissional contextualizar a sua intervenção e a determinação de aquelas mediações 
possibilita pensar o alcance e os limites da sua própria atividade profissional. 

Essas exigências põem-se a todo profissional interessado na compreensão de sua 
atividade para além de seu dia a dia : dada sua alocação socioprofissional- seja no 
planejamento, na gestão e na execução-, nenhum assistente social pode pretender 
qualquer nível de competência profissional se prender-se exclusivamente aos aspectos 
imediatamente instrumentais e operativos da sua atividade. 

Em terceiro lugar, ao profissional cabe apropriar-se criticamente do 
conhecimento existente sobre o problema específico com o qual se ocupa. É necessário 
dominar a bibliografia teórica (em suas diversas tendências e correntes, as suas 
principais polêmicas), a documentação legal, a sistematização de experiências, as 
modalidades das intervenções institucionais e instituintes, as formas de controle social, 
o papel e o interesse dos usuários e dos sujeitos coletivos envolvidos. Também é 
importante ampliar o conhecimento sobre a organização na qual o próprio profissional 
se insere. Em fim esses três elementos que sintetizam a postura investigativa é um 
esforço cotidiano que orienta nosso fazer no estagio do NIAC. 
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