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RESUMO 
 
O artigo é produto de parte do estudo sobre o uso da 
instrumentação técnica do assistente social no espaço de 
trabalho dos CRAS, Região Metropolitana de Belém – RMB, no 
contexto das mudanças do trabalho. A pesquisa pautou-se 
metodologicamente, pela teoria Dialética e a técnica 
denominada Analise de Discurso, consulta bibliográfica, artigos. 
Buscou-se evidencias sobre as transformações no mundo do 
trabalho e sua repercussão no uso dessa instrumentação pelos 
profissionais dentro da relação teoria-prática. Verificou-se que, 
a categoria, vem apresentando dificuldades de compreensão 
da teoria crítica, impactando na utilização dos instrumentos 
técnicos, reproduzindo-se polêmicas históricas no interior do 
Serviço Social. 
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ABSTRACT 
 
The article is the result of the study on the use of technical 
equipment of the social worker in the workspace of CRAS, the 
metropolitan area of Belém - RMB in the context of job 
changes. The research was guided methodologically, the 
dialectic theory and the technique called Analysis of Speech, 
bibliographic, articles. We attempted to evidence on the 
changes in the working world and its effect on the use of this 
instrumentation by professionals within the relation between 
theory and practice. It was found that the category is having 
difficulties understanding of critical theory, impacting the use of 
technical tools, reproducing historical controversies within the 
Social Service. 
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I – INTRODUÇÃO  

 

O artigo apresentado é resultado de reflexões contidas no terceiro capítulo (parte 

empírica) da pesquisa de dissertação1 de mestrado que contém, mesmo que brevemente 

ponderações sobre as condições de trabalho imposta aos assistentes sociais, em 

consequência das transformações do mundo do trabalho no contexto do ideário neoliberal, 

com influxos também, nas ações práticas dos assistentes sociais no interior das políticas 

públicas, e dessas, a política de Assistência Social através dos Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS da Região Metropolitana de Belém – RMB; essas ações práticas 

materializam-se mediante o uso da instrumentação técnica (GUERRA, 1999), uma das 

categorias analisadas durante o estudo, e que são utilizadas pelo corpo profissional no 

momento da intervenção profissional, num cenário da dimensão técnico-operativa, marcado 

por adversidades, contrastes conjunturais e estruturais dentro dos determinantes sócio 

históricos. O estudo teve como referência metodológica, a teoria Dialética, cujo movimento 

se caracteriza pelo pensamento crítico de compreender a “coisa em si” (KOSÍK, 1986) e a 

técnica utilizada é a Análise de Discurso (BARDIN, 1977), que considera a linguagem como 

portadora da história e das experiências humanas no campo do mundo do trabalho, capazes 

de possibilitar o desvelamento de um contexto sócio político econômico e cultural de um 

determinado contexto histórico, portanto essa técnica permitiu a qualificação do conteúdo 

das cinco entrevistas realizadas com cinco assistentes sociais, sujeitos da pesquisa, que 

trabalham em 04 CRAS de cinco municípios da Região Metropolitana de Belém-Pa – RMB, 

a saber: Belém (02 assistentes sociais), Ananindeua (01 assistente social), Marituba (01 

assistente social), Benevides (01 assistente social). 

Um primeiro momento questões como: teoria e prática e o entendimento dicotômico, 

que ainda alimentam falácias reproduzidas junto à categoria profissional na atualidade, 

foram às preocupações mais gerais que motivaram a pesquisa; falácias advindas de 

profissionais que atuam nos vários espaços de trabalho. 

__________________________ 

1 – O artigo resultou da adaptação do terceiro capítulo da dissertação de mestrado em Serviço Social 
do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – PPGSS/UFPA intitulada: INTERVENÇÃO 
PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: ESTUDO DA 
DIMENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA NA AÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS EM CRAS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELÉM-(PA), aprovada em agosto de 2014.  

 

 

 



 
 

 

                  

Esses últimos, muitas vezes precarizados, e desses os espaços dos CRAS também 

estão no cenário de falta de estrutura material, humana e etc., que impõem limites muitas 

vezes à ação qualificada desenvolvida pelos assistentes sociais, dificultando assim, o uso 

dos principais instrumentos técnicos utilizados pelos mesmos como: abordagem, 

observação, visita domiciliar, reunião, dentre outros, que emergiram durante a pesquisa, ao 

qual se tornaram alvo de questionamentos. 

 Vale ressaltar a tentativa de contribuir na discussão sobre a intervenção desse 

profissional nos vários espaços de trabalho, vislumbrando também a produção científica que 

colabore com debates que tratem desse tema dentro do Serviço Social, ao qual se torna 

necessário tendo em vista a lacuna deixada na literatura do Serviço Social (BATTINI, 2009).  

Nesse sentido, a reflexão em destaque, teve como proposição, saber sobre uso da 

instrumentação técnica, dentro de um contexto de adversidades estruturais e conjunturais 

de trabalho precarizado, constatado durante as entrevistas com os sujeitos, portanto, uma 

das hipóteses levantadas é de que as precárias condições e as relações de trabalho nos 

CRAS da Região Metropolitana de Belém - RMB, pela falta ou insuficiência de estrutura 

(física, material e humana), bem como, com uma demanda cada vez mais crescente, 

decorrente das precarização das condições de vida da população como expressões da 

questão social, dificultam ainda mais o uso mais qualificado dos instrumentos técnicos 

utilizados pelos profissionais, que acabam não conseguindo realizar em sua totalidade a 

articulação com os referenciais teóricos metodológicos (Marxista) com a operacionalização 

prática, já que é interditada (GUERRA, 1999) ao mesmo, a possibilidade de reflexão de sua 

ação de forma mais dialética, refletindo assim em uma ação de caráter pragmática e 

reproduzindo-se assim, polêmicas históricas do teoricismo e o tecnicismo no interior do 

Serviço Social. 

 
 Assim o artigo, se estrutura da seguinte forma: II - Breves considerações da 

constituição do espaço sócio ocupacional e a perspectiva de gênese do Serviço Social: 

principais instituições surgidas dentro das mudanças societárias do trabalho no cenário 

brasileiro; III – Reflexões finais sobre conceito de racionalidade instrumental no capitalismo 

que permeia a prática profissional: dados da concepção e utilização dos sujeitos sobre o 

Instrumental técnico. 

 
 
  II - Breves considerações da constituição do espaço sócio ocupacional e a 
perspectiva de gênese do Serviço Social: principais instituições surgidas dentro das 
mudanças societárias do trabalho no cenário brasileiro 
 
 

A análise da emergência do Serviço Social no contexto do aprofundamento das 



 
 

 

                  

relações sociais capitalistas, e consequentemente dos espaços sócio-ocupacionais dentro 

das políticas sociais, é marcada por contradições, porém as teses desenvolvidas pelos 

autores Iamamoto e Carvalho (2013) pensadas dentro do recorte sócio-histórico do Estado 

Novo (1930-1960) e Netto (1999) no que se refere à emergência do Serviço Social como 

produto das relações sociais de produção na sociedade capitalista, e não como, evolução, 

organização e profissionalização dos processos de ajuda, benemerência, da caridade ou da 

filantropia, denominado de perspectiva endogenista por Montaño (2011), são 

posicionamentos teóricos, acredita-se, predominantes no seio profissional do Serviço Social.  

Dessa forma, tem-se o surgimento no Estado Novo (1930-1960), várias instituições, a 

saber: O sistema S, SESI, SENAI, SESC e SEBRAE (RAICHELIS, 2009), bem com o, a 

Legião Brasileira de Assistência – LBA, e a Fundação Leão XIII (IAMAMOTO e CARVALHO, 

2013) ao quais os assistentes sociais foram demandados como profissionais inscritos na 

divisão sócio-técnica do trabalho, com a proposição de intervir junto à classe trabalhadora 

para o exercício constante do poder e dominação, bem como, dentro de uma concepção 

contraditória, a ação prática do Serviço Social também proporcionou a participação da 

criação de outros mecanismos que garantiam a sobrevivência da classe trabalhadora 

explorada.   

Para o autor José Paulo Netto, contemporâneo de Iamamoto e Carvalho, o Serviço 

Social no Brasil surge a partir das contradições produzidas pelo capitalismo monopolista, no 

fim do século XIX e início do século XX (1890-1940), contradições essas, que se expressam 

pelo aumento dos níveis do pauperismo, e das mazelas sociais extensivas a toda 

sociedade, num contexto de reconfiguração das diversas expressões da questão social, do 

acelerado crescimento da economia capitalista, da migração campo-cidade, do crescimento 

da população urbana e do ressurgimento do Estado capitalista como agente social, agora 

responsável pela construção de políticas sociais públicas voltadas para a massa de 

trabalhadores concentrados nas cidades. 

 Tal cenário sócio-histórico, marcado também por vários contrastes sociais que se 

expressavam na pobreza e exclusão social (final do século XIX e início do século XX), como 

consequência do conflito histórico entre capital x trabalho, proporcionou as bases para a luta 

e reivindicação de direitos sociais da classe que vive do trabalho2  ao qual o Estado, 

incorporou as demandas da sociedade civil, numa relação tensa tendo como protagonista a 

classe operária, que lutava pela implementação de mais políticas sociais. Dessa forma o 

                                                           
2
 - Antunes (1999): Uma noção ampliada de classe trabalhadora inclui, então, todos aqueles e 
aquelas que vendem sua força de trabalho, em troca de salário, incorporando, além do proletariado 
industrial, dos assalariados do setor de serviços, também o proletariado rural, que vende sua força 
de trabalho para o capital. Essa noção incorpora o proletariado precarizado, o subproletariado 
moderno, trabalhadores terceirizados... Os trabalhadores de desempregados... O exército industrial 



 
 

 

                  

surgimento e as transformações dos espaços sócio-ocupacionais que absorvem o assistente 

social enquanto mão de obra especializada, requer a reflexão desses espaços num contexto 

de totalidade histórica (IAMAMOTO, 2009), tendo em vista as formas assumidas pelo capital 

no processo de acumulação no cenário da crise mundial, crise essa, que requerem medidas 

de superação, tendo como base de sustentação a busca incessante pela produção dos 

super lucros, sustentando-se também, segundo o ideário neoliberal, pelo aprofundamento e 

expropriação de produtores diretos (trabalhadores), pela ampliação da exploração da classe 

que vive do trabalho, tendo como consequência o ataque aos direitos trabalhistas, o 

desemprego, o aumento da miséria, da precarização das condições e relações de trabalho e 

de vida, da desigualdade social, da concentração de renda, ameaçando e retraindo assim, 

os direitos históricos da massa trabalhadora.  

No contexto das políticas sociais setoriais do Estado, principalmente a partir das 

décadas de 1980 e 1990, está à política de Assistência Social, que consiste em uma política 

componente da seguridade social brasileira, esta entendida como uma política que veio se 

aperfeiçoando desde o período da sua criação a partir dos anos de 1930 a 1960, com a 

institucionalização dos IAPs e CAPs, quando da sua unificação em meados dos anos de 

1966, chegando à atualidade de forma mais organizada para atender uma demanda maior 

de segurados, momento que se consagra mediante a institucionalização da lei maior, que é 

a Constituição de 1988: “Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado 

de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 

Com isso, a política de Assistência Social, se desenhou paulatinamente, culminando 

com a criação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – lei 8.742/93, a PNAS/2004 e 

A Norma Operacional Básica – NOB/SUAS que trouxe uma série de princípios, objetivos e 

diretrizes que acabaram por direcionar de forma mais qualificada a configuração da referida 

política pública de Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado.  

Uma das novidades propositivas é a institucionalização dos Centros de Referência 

da Assistência Social – CRAS, conforme aponta a PNAS (2004, p. 35): O Centro de 

Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública estatal de base territorial, 

localizada em áreas de vulnerabilidade social... Executa serviços de proteção social básica, 

organiza e coordena a rede de serviços sócioassistenciais locais da política de assistência 

social. 

 

Nesse sentido, o CRAS se tornou um equipamento público responsável pela oferta 

de programas, projetos, serviços e benefícios às pessoas e famílias em situação de 

                                                                                                                                                                                     
de reserva. 



 
 

 

                  

vulnerabilidade social, de caráter não contributivo, bem como um espaço profissional rico de 

experiências de trabalho, operado pelos assistentes sociais via instrumentação técnica 

(GUERRA, 1999), numa perspectiva que pressupõe articulação teórico-metodológico, ético-

política e técnico-operativa, porém, tendo em vista a precariedade de condições de trabalho 

nos CRAS da Região Metropolitana de Belém-Pa, o uso dos instrumentos técnicos como: 

Observação, visita domiciliar, abordagem, reunião, dentre outros comprometem a articulação 

do pensamento teórico e prático do fazer profissional.  

  

 

III - Reflexões finais sobre conceito de racionalidade instrumental no capitalismo que 

permeia a prática profissional: dados da concepção e utilização dos sujeitos sobre o 

Instrumental técnico. 

 
 

A instrumentalidade no Serviço Social é compreendida como sendo a capacidade 

constitutiva que uma profissão tem de intervir na realidade levando em consideração o 

contexto sócio-histórico, tendo em vista a finalidade, a intencionalidade (GUERRA, 1999), 

que o profissional possui no momento que lança mão de instrumentos, de técnicas, de 

procedimentos dentro do Serviço Social, tendo em vista a materialização de seus objetivos 

no enfrentamento das expressões da questão social. 

Nessa perspectiva, a categoria profissional, tem no seu horizonte um arcabouço 

teórico-metodológico muitas vezes não acionado e compreendido de forma articulada com 

os princípios radicalmente humanos de seu Projeto Ético Político – PEP, lei 8.662/93, 

apoiados em valores como a liberdade, a justiça, igualdade, dentre outros.  

    Segundo Yolanda Guerra (1999) há a transposição da concepção de 

instrumentalidade para a relação de trabalho entre as pessoas, ao qual ocorre em condições 

sócio-históricas determinadas, condições históricas do sistema capitalista de produção, que 

converte pessoas com fins de servir a fins determinados por outros seres dentro desse 

mesmo modo de produção capitalista, onde os homens tornam-se meios/instrumentos de 

outros homens, numa relação desigual de produção e reprodução social 

A razão é concebida como a via do pensamento para compreender determinado 

objeto, de acordo com determinada forma de análise, que por sua vez está relacionado ao 

método, dentro de uma relação entre sujeito cognoscente e objeto, de forma que o 

pensamento se processe no nível racional (GUERRA, 1999).   

Mas a razão, dadas às possibilidades, é capaz de (re) figurar, pela via do 

pensamento, de “um vir a ser”, materializando a processualidade da realidade, dando a 

inteligibilidade dos processos sociais; dentro dessa perspectiva, a razão dialética conduz a 



 
 

 

                  

compreensão da instrumentalidade, que por sua vez, aciona mediações dos instrumentos, 

portadores de potenciais transformadores dentro da atuação profissional em que os 

assistentes sociais estão envolvidos. 

Nessa perspectiva há de se compreender também, que a ação e os procedimentos 

do assistente social, ou seja, o seu próprio fazer como trabalho, está inscrito dentro da 

divisão sócio-técnica do trabalho coletivo, como profissional especializado, que não produz 

valor diretamente para o capital (TRINDADE, 2001), mas sim, desenvolvem ações e 

atividades cujos objetos, são as relações sociais dentro desse contexto de produção e 

reprodução social, contribuindo assim, para a regulação das relações sociais. 

Para as autoras Noronha e Santos (2011) o uso da técnica é importante, porém, o 

uso da técnica somente, não é capaz de garantir a competência profissional, devendo estar 

articulada ao projeto ético político da profissão, para que se tenha uma direção social na 

ação interventiva. 

Os CRAS localizados nos municípios (Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides), 

foram selecionados, em virtude da singularidade em que a política de Assistência Social se 

apresenta em cada município desses, pois há variações da base organizacional dessa 

mesma política; em alguns desses municípios, a política de Assistência Social, está mais 

organizada, de que em outros, repercutindo consequentemente na organização 

administrativa dos CRAS. 

Vale ressaltar também, com base em Marx (1974), que demonstra serem, as 

condições materiais as determinantes a vida social e espiritual e que as práticas sociais, 

também sofrem influxos desses determinantes econômicos, políticos e culturais, impactando 

nas práticas profissionais em que o assistente social se insere no momento da sua atuação, 

e que, em consequência interfere diretamente no uso mais qualificado dos instrumentos e 

técnicas do Serviço Social no enfretamento das expressões da questão social.  

Das várias perguntas realizadas num contexto de adversidade estrutural das 

condições de trabalho ofertados aos assistentes sociais, temos: 

Quais os instrumentos técnicos que você conhece e você sabe informar sua 

finalidade ? 

Que instrumento técnico-operativo você mais utiliza na sua intervenção profissional? 

Em virtude da discussão sobre instrumentos técnicos ser demasiadamente longo, 

tendo em vista os consensos e dissensos, foi realizado aqui um corte referente à pesquisa 

empírica, ou seja, apenas aparecerão aqui alguns breves instrumentos mais mencionados 

pelos sujeitos da pesquisa.  

Durante o processo da pesquisa, foram apontados pelos sujeitos A, B, C, D e E, 

alguns instrumentos mais utilizados, ou seja, a pesquisa revelou que os instrumentos que 



 
 

 

                  

mais apareceram foram: “A entrevista, a observação, a vista domiciliar e a reunião, não 

foram citados a abordagem o relacionamento e nem a informação como instrumentos. Assim 

temos: “A entrevista é uma coisa que já vem mais ou menos pronta, mas eu acho que todo 

profissional ele pode se sobrepor a isso (...)”. É um instrumental, a gente tem vários autores 

que discutem a questão de entrevista de uma forma qualitativa ou uma forma quantitativa, 

eu penso, pelo menos para os meus atendimentos, que essa entrevista.” (AS 

“A”/ANANINDEUA). 

A fala do sujeito A traz evidências de que a entrevista é considerada como um 

instrumental, e que já vem “mais ou menos pronta”. É que esse instrumental se apresenta 

nas instituições, como uma forma já constituída e planejada, ou seja, uma forma 

padronizada, o que pode ser ultrapassado ou não pelo assistente social no momento de sua 

utilização, dependendo das mediações (PONTES, 2010) operadas por esse assistente 

social. 

O sujeito B, referiu que: “Entrevista, tu vai fazer as perguntas, para que tu possas 

entender aquela dinâmica (...) porque ele veio até ao CRAS (...) vou buscar alguns dados 

dele, e depois usar a visita domiciliar”. (AS “B”/MARITUBA). 

Na fala da assistente social B, é possível identificar sua compreensão sobre a 

entrevista como um instrumental técnico, já que informou que utiliza, para compreender o 

modo de vida do usuário, logo depois vislumbrou a possibilidade de utilizar a visita 

domiciliar; já o sujeito D informou que: “Então nessa entrevista eu já consigo perceber a 

questão da renda, que o programa solicita, a gente vê a renda na questão da renda per 

capta, dessa família, eu consigo perceber como as famílias estão morando naquele 

domicílio através do relato dela, mas eu só vou provar isso quando eu visitar”. (AS 

“D”/ICOARACI/BELÉM). 

Evidencia-se nessa fala, que a informante ao utilizar o instrumental da entrevista para 

ampliar o seu conhecimento do universo da realidade do usuário, o faz, com a perspectiva 

de “checar” se o que o usuário informa, tem fundamento, já que, logo depois, a mesma 

informa que utilizaria outro instrumento (visita domiciliar) para ter certeza do que o usuário 

atendido por ela está falando a verdade. 

Lembra-se aqui, dos estudos do professor Helder Sarmento (2012) para falar de 

outro instrumento que é a observação, assim a observação, se apresenta em uma 

perspectiva de historicidade e de totalidade, quando, é utilizado para o levantamento de 

informações qualitativas, em que o assistente social intencionalmente, favorece a 

aproximação do usuário para a participação conjunta, os envolvendo concomitantemente, 

dentro de um contexto de desvelamento das condições objetivas e subjetivas presente nas 

relações sociais. “Mas a observação é muito mais do que isso, a gente vai utilizar isso para 



 
 

 

                  

estabelecer uma relação de confiança com o usuário então eu penso esse instrumental 

dessa forma”. (AS “A”/ANANINDEUA); “Bom, conceituar é sempre bem difícil, observar. 

Quando ele chega nesse atendimento, tem que verificar a forma que ele te olha no olho, 

então observar, verificar aquele comportamento que ele apresenta no ato do atendimento, a 

forma como ele está (dúvida) eu não estou conseguindo conceituar, mas é mais ou menos 

por aí né?!” (AS “B” /MARITUBA). 

Na fala dos sujeitos A e B, percebe-se que há certa dificuldade ao se falar da 

observação como um instrumento, ao qual, apesar das mesmas entenderem como 

instrumento técnico, por possibilitar ao assistente social levantar informações qualitativas 

sobre a vida do usuário, porém os sujeitos não conseguem vislumbrar a possibilidade para 

que juntos, ou seja, o assistente social e o usuário possam refletir criticamente sobre os 

mecanismos de produção e reprodução capitalista.  

Já a visita domiciliar, foi um dos instrumentos mais citados por todos os sujeitos da 

pesquisa, a seguir verificam-se suas posições. “A visita domiciliar... Quando eu comecei a 

trabalhar, eu acho que eu fazia mais nesse sentido de fiscalização (...) eu fui repensar minha 

prática na visita domiciliar, não é só para coletar dados. Eu comecei a problematizar esse 

instrumental”. (AS “A” /ANANINDEUA). 

Na verbalização do sujeito A há indicativo de que seu entendimento sobre visita 

domiciliar se aproximava de “instrumento de fiscalização”, com isso demostrando evidências 

de uma possível formação deficitária ao se estudar na academia sobre os fundamentos 

teórico-metodológicos que dão base à compreensão da dimensão técnico-operativa com 

enfoque nos instrumentos. 

  O sujeito B, analisada na manifestação abaixo, partilha do entendimento que a 

respeito de que a visita domiciliar é um instrumento, que objetiva o desvelamento de 

aspectos da realidade cotidiana dos usuários por ela atendidos “(...) a visita domiciliar é o 

instrumento que tu utiliza, enquanto profissional assistente social, para verificar a realidade 

daquele usuário, para buscar a dinâmica dele familiar, as condições de moradia. Se ele 

pertence mesmo a nossa área de abrangência (...)” (AS “B” MARITUBA/PA). A assistente 

social “C” afirma sobre a visita domiciliar que seria: “um dos instrumentos que poderia fazer 

o acompanhamento dessa família, fazer o acompanhamento sistemático (...) uma forma de 

aprofundar o conhecimento da realidade”. (AS “C” /TAPANÃ/BELÉM). 

O informante “C”, apesar de entender a visita domiciliar como um instrumento para o 

aprofundamento de aspectos da realidade dos usuários lamentou não poder utilizar a visita 

com frequência durante a sua prática, já que, a estrutura de seu CRAS (equipamentos e 

carro), não é suficiente para que a mesma utilize esse instrumento como potencializador de 

sua ação, como mostra o fragmento de sua fala: “Visita domiciliar a gente faz pouco. Eu 



 
 

 

                  

estou um ano no CRAS e só fiz uma visita domiciliar, porque não tem carro. Eu fiz eu só fiz, 

porque eu consegui fazer junto com o Conselho Tutelar” (AS “C” /TAPANÃ/BELÉM-PA). 

O instrumento reunião apareceu também, como uns dos instrumentos mais citados 

pelos assistentes sociais entrevistados nesse caso têm: “Reunião é um instrumental 

importantíssimo, mas reunir no sentido de levar conhecimento ao usuário, informações 

sobre os serviços, sobre as políticas.” (AS “A” /ANANINDEUA). 

O sujeito A, entende a reunião como um instrumental, capaz de levar conhecimentos 

ao usuário, informações sobre serviços e etc., nesse sentido percebe-se que, utiliza esse 

instrumento articulado a outro que é a informação, muito embora, não tenha citado a 

informação como instrumento técnico;  

 Um instrumento que apareceu também, na concepção do sujeito A, foi o relatório, 

mas não foi mencionado pelos sujeitos B, C, D e E; “O relatório que eu faço de atendimento, 

porque eu gosto dele, porque é um registro, do que está acontecendo com a família (...) o 

relatório é um instrumental de base para que a gente possa pegar essas informações, ter 

um registro dessas famílias e também deixar isso para outros profissionais quando venham 

atuar no espaço, possam ter acesso a isso”. (AS “A”/ANANINDEUA). 

A assistente social A entende o relatório como um instrumento técnico, com 

finalidade de sistematizar informações das condições de vida dos usuários atendidos, ao 

qual se expressa como um componente do estudo social, bem como, de deixar essas 

informações sistematizadas para o outro colega de trabalho, talvez, essa fala, evidencie, a 

consciência que esse sujeito tem de que, num espaço dos CRAS, há uma grande 

rotatividade de profissionais, advindo das condições precarizadas das relações de trabalho, 

por isso a preocupação da mesma, em deixar relatórios de indivíduos e famílias para que 

possa ser acompanhada por outros profissionais. 

Os resultados apontam a necessidade de aprofundamento dos temas referentes à 

intervenção dos assistentes sociais nos espaços sócio-ocupacionais reconfigurados, que 

tenham como foco estudos sistemáticos da instrumentação técnica num contexto marcado 

pelo retrocesso dos direitos trabalhistas, redução dos recursos públicos, desmonte paulatino 

dos serviços socioassistenciais, sob o risco resvalar-se para práticas pragmatistas 

(GUERRA, 2013) e utilitaristas. 

Sobre a reflexão com enfoque na instrumentação técnica, alguns resultados 

apontaram também, uma situação bem mais preocupante do ponto de vista da maioria das 

entrevistadas, percebendo-se uma lacuna teórica sobre essa temática, indicando também, 

possíveis problemáticas na formação profissional desses alunos nas academias 

universitárias. 

Esse dissenso a respeito de temas como instrumentos e técnicas vem repercutindo 



 
 

 

                  

no exercício profissional e no uso desses; ressalta-se que, há a necessidades de 

aprofundamento dessa temática, cujos protagonistas (corpo profissional, instituições de 

ensino, entidades) devem fomentar constantemente discussões e debates, que possam 

informar mais sobre esses elementos na perspectiva de formação continuada, contribuindo 

assim para direcionar ações de forma mais qualitativa no interior dos espaços sócio-

ocupacionais dos CRAS e de outros, especialmente dentro das mudanças das condições de 

vida e de trabalho no mundo cada vez mais globalizado, sob pena de reprodução de dilemas 

históricos no interior do Serviço Social, como o teoricismo e o tecnicismo. 
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