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1. RESUMO 

O Serviço Social intervém nas expressões da questão social, por meio das 

políticas sociais com a finalidade de promover mudanças no cotidiano da vida 

dos  usuários  do  Serviço  Social,  o  que  a  torna,  portanto,  uma  profissão 

fundamentalmente interventiva. O profissional de Serviço Social precisa ser 

crítico e questionador para que possa conhecer a realidade social. Com esse 

conhecimento,  o  profissional  constrói  sua  metodologia  de  intervenção,  ou 

seja, define os instrumentos e técnicas de intervenção social, tendo em vista 

os objetivos profissionais guiado por uma reflexão teórica,  ética e política. 

Esta  pesquisa  parte  do  pressuposto  de  que  os  avanços  tecnológicos  da 

informática devem ser apropriados pelo assistente social, na medida em que, 

dentre as competências profissionais, está a elaboração de relatórios, laudos, 

pareceres e execução de pesquisas. Isto requer, além de elaborar um simples 

texto,  um  profissional  capaz  de  realizar  tarefas  mais  complexas,  que 

envolvam  outros  tipos  de  programas  e  softwares.  Compreende-se  desta 

forma que o aprimoramento profissional permitirá a construção de uma prática 

profissional  comprometida  com  os  interesses  dos  usuários  e, 

consequentemente,  com  a  ampliação  e  consolidação  do  seu  acesso  aos 

direitos sociais. É nessa perspectiva, de maneira conforme, resulta o nosso 

problema de pesquisa: “Os assistentes sociais da cidade de Limeira estão 

capacitados  ou  procurando  se  atualizar  frente  aos  desafios  da  tecnologia 

informacional?”

2. INTRODUÇÃO
As  inovações  tecnológicas  impõe  um  novo  ritmo  de  trabalho  no  mundo 

moderno.  Nas  últimas  décadas  diversos  estudiosos  tem  dado  a  devida 

atenção a este tema, em diferentes perspectivas e abordagens.

Veloso  (2010)  aponta  o  desemprego  como  uma  das  consequências  mais 

problemáticas de tal  revolução,  levantando a questão sobre o contingente 

populacional estruturalmente desempregadas que perderam seus empregos 

em  consequência  da  automação  e  da  robotização  da  produção  e  dos 

serviços. Se por um lado o incremento da produtividade e da riqueza social 

atinge picos mais elevados de produção em menor tempo, por  outro lado 



provoca  uma  drástica  redução  da  demanda  de  trabalho  humano  e  por 

consequência um índice crescente que infla o atual exército de reserva de 

trabalhadores. É importante destacar que a revolução informacional não se 

reduz à revolução do instrumento de trabalho, mesmo sendo essencial, mas 

envolve,  principalmente,  a  criação,  o  acesso  e  a  intervenção  sobre 

informações  estratégicas,  de  síntese,  sejam  elas  de  natureza  econômica, 

política, científica ou ética (VELOSO, 2010) 

Com isso não é nossa intenção banalizar  a revolução tecnológica no seu 

sentido meramente positivo, mas compreender como o Serviço Social vem se 

colocando e debatendo frente a uma realidade que avança rapidamente e traz 

consequências  diversas  no  mundo  do  trabalho,  tanto  na  esfera  da 

modernização tecnológica da produção, quanto no âmbito do trabalho vivo 

qualificado. 

3. OBJETIVOS
Discutir  o  impacto  da  revolução  informacional  no  cotidiano  profissional. 

Compreender como os assistentes sociais estão se apropriando das novas 

ferramentas  tecnológicas,  utilizando-se  da  capacitação  como  forma  de 

atualização profissional,  conforme preconiza o código de ética profissional. 

Mensurar  o  perfil  dos  assistentes  sociais  em sua  atuação  profissional  na 

utilização  de  técnicas  e  instrumentais  que  utilizam-se  da  tecnologia  da 

informação.

4. METODOLOGIA DA PESQUISA
A metodologia  da  pesquisa  é  de  abordagem quantitativa,  trata-se  de  um 

estudo transversal.  Interessando compreender a realidade contemporânea.

A  pesquisa  de  campo  será  realizada  junto  aos  assistentes  sociais  que 

possuem a inscrição ativa no Conselho Regional de Serviço Social da micro 

região de Campinas. Será elaborado um questionário e enviado aos e-mails 

dos profissionais, que serão contatados primeiramente para esclarecimentos 

em relação ao teor da pesquisa e obtenção do termo de consentimento livre e 

esclarecido.

Os dados posteriormente serão tabulados e cruzados na medida do interesse 

do pesquisador e analisados frente aos pressupostos teóricos que discutem o 



uso de tecnologias informacionais em Serviço Social, frente ao atual projeto 

ético-político profissional.

Posteriormente será elaborado um artigo e apresentado às revistas da área 

com indexação: Serviço Social  e Sociedade (Ed. Cortez);  Serviço Social  e 

Realidade (Unesp) e katálysis (UFSC).

5. DESENVOLVIMENTO
O projeto iniciou com contato ao 9° região – CRESS Campinas,  para solicitar 

os  e-mails  dos  assistentes  sociais.  Como  não  obtivemos  o  resultado 

esperado, encaminharam para o contato eletrônico da Presidência do CRESS 

do Estado de São Paulo, onde aguardamos respostas. 

Como o prazo é  curto,  estamos entrando em contato  com os Assistentes 

Sociais  da  Secretaria  de  Educação  de  Limeira  ,  e  da  Secretária  de 

Assistência  Social,  autarquia  CEPROSOM de  Limeira,  para  solicitar  os  e-

mails de assistentes sociais, que tenham cadastro ativo no CRESS.  

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES

Não  obtivemos  sucesso  com  o  contato  direto  da  9°  região  –  CRESS 

Campinas,  pois  informou  que  não  podia  passar  informações.  Nos 

encaminharam para o contato eletrônico da Presidência do CRESS do Estado 

de São Paulo, onde estamos aguardando respostas. 
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