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A DIMENSÃO TÉCNICO-OPERATIVO DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL: 

RELEITURA DOS INSTRUMENTOS E TÉCNICAS UTILIZADOS PELA 

PROFISSÃO. 

 

RESUMO 

Os instrumentos e técnicas quando escolhidos, é necessário ao utilizá-los obter um 
conhecimento precedente dos processos. A utilização dos instrumentos não 
dispensa orientação teórica, ele sugere um conhecimento teórico. Isso significa que, 
ao escolher instrumentos e técnicas, o profissional deve ter conhecimento de como 
utilizá-los no seu processo de trabalho e que fim deseja alcançar. O uso adequado 
de instrumentos pode demonstrar uma concepção de mundo, uma situação social 
que deseja atender, uma situação histórica que deseja transformar. A 
instrumentalidade permite que os profissionais tenham consciência no 
encaminhamento das situações e respostas profissionais, desta forma, através da 
capacidade construída no seu exercício profissional que os assistentes sociais 
modificam, transformam, alteram as condições objetivas e subjetivas e as relações 
interpessoais e sociais. Para entendimento da relação existente entre a intenção 
profissional e uso dos instrumentais técnico-operativo do assistente social no 
cotidiano vivenciado, sob a ótica do SUAS, aplicando uma pesquisa quali-
quantitativa com  profissionais da rede socioassistencial conveniada no Munícipio, 
objetivando verificar o entendimento e a percepção sobre a relação entre 
instrumentalidade, instrumentos e técnicas  e seus uso no cotidiano profissional do 
assistente social. 

Palavras chave: instrumentalidade, instrumentos, SUAS. 

 

INTRODUÇÃO 

A realidade do mundo contemporâneo demonstra para todas as áreas ha 

necessidade de práticas sociais concatenadas, sendo necessário a participação 

intensiva de profissionais da área humanas e sociais, dentre eles está o assistente 

social, tendo o desafio de tanto implantar como implementar as políticas sociais, na 

perspectiva do SUAS (Sistema Único da Assistência Social),desde o planejamento 

como na execução direta junto á população. 

Os instrumentos consistem em um conjunto de procedimentos operativos de 

caráter técnico, adotados na realização das ações profissionais, ao mesmo tempo 

em que está contido na categoria da instrumentalidade.  
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OBJETIVOS 

 Verificar o entendimento sobre a relação entre instrumentalidade, 

instrumentos e técnicas profissionais. 

 Avaliar a percepção que os profissionais de Serviço Social têm em relação à 

dimensão política de sua prática no âmbito institucional e na sociedade. 

 Identificar as escolhas dos instrumentos e técnicas usadas no cotidiano 

dentro da profissão. 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
A pesquisa se apresenta como quali-quantitativa e foi realizada utilizando uma 

amostra aleatória simples, composta por 32 profissionais de Serviço Social, 

representando 50% dos profissionais da rede socioassistencial, pertencente tanto  

ao Serviço Público e a Rede Conveniada com a Secretária Municipal de Assistência 

Social, no período de maio a junho de 2015. 

 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário contendo perguntas 

abertas e fechadas, enviados por email e também entregues na própria instituição, 

após o contado com os profissionais, tendo os mesmos recebidos os termos de 

consentimento livre e esclarecido. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Entre as décadas de 80 e 90 do século passado, o Serviço Social deu um salto 

qualitativo na sua formação teórica e na sua desenvoltura politica prática, seja na 

participação junto aos movimentos sociais para elaboração e aprovação da 

Constituição de 1988; para alterações na legislação de regulamentação da profissão 

na aprovação do novo Código de Ética Profissional em1993, como também, com 

forte presença nas publicações editoriais, produções acadêmicas e da identidade 

profissional e na elaboração e aprovação de novas diretrizes curriculares para o 

Curso de Serviço Social em 1996. 

 

A instrumentalidade é uma propriedade e ou capacidade que a profissão vai 
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adquirindo na medida em que concretiza seus objetivos, é tanto condição necessária 

para todo trabalho social, quanto um modo de ser de todo trabalho.  

 

Os instrumentos consistem em um conjunto de procedimentos operativos de 

caráter técnico, adotados na realização das ações profissionais, sendo que ao 

mesmo tempo está contido na categoria da instrumentalidade.  

 

A articulação entre instrumentos e técnicas para o Serviço Social significa a 

conexão entre o que se constitui como meio de trabalho e seu desdobramento. 

Dessa forma, as técnicas se aprimoram a partir do uso dos instrumentos. As ações 

realizadas pelos profissionais, advindas das demandas institucionais, como parte da 

prestação de serviços sociais, formam o caráter interventivo do Serviço Social, entre 

as ações, estas são as mais utilizadas: acompanhar, agrupar, coordenar, executar, 

monitorar, orientar, pesquisar, planejar, providenciar, socializar, supervisionar, 

organizar e administrar, estudar e analisar, emitir parecer. 

 

A instrumentalidade envolve a razão, entendida enquanto a expressão do 

pensamento social, teoricamente expresso e empiricamente pensado, ou que este 

se contrapõe. Ela discute, justifica, define e ilumina a compreensão e o caráter 

mediador dos instrumentos.  

 

RESULTADOS 

A seguir apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da presente 

pesquisa. Os dados serão demonstrados através de gráficos  facilitam a visualização 

dos resultados coletados que apontam o conhecimento que os profissionais têm 

sobre sua importância no agir profissional, utilizando os instrumentais do Serviço 

Social. 

 

 

 



4 

 

GRÁFICO 1- Dados referentes ao tempo de graduação, idade, nível de graduação; área de 

graduação; natureza do trabalho; tempo de permanência, concepção sobre o processo 
histórico do Serviço Social. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com Assistentes Sociais da Assistência Social pública e rede conveniada do município - Maio/ Junho 

2015 

 Verificamos que em relação de tempo de graduação, 31,25% tem 02 a 10 anos 

de formação; 15,62% estão na faixa etária entre 21 a 30 anos, 37,50% tem 11 a 19 

anos de formação; 25% estão na faixa etária entre 31 a 40 anos; 71,88% possuem 

pós- graduação a titulo de especialização, destes, 31,25%, na área da Saúde e 

18,75% na área de Recursos Humanos; 68,43% trabalham no serviço público, 

destes, 21,06%, de 1 a 5 anos e 28,94% no setor privado, destes, 5,26 de 1 a 5 

anos; quanto à concepção do processo histórico do serviço social, 68,75% 

entendem ser a superação das posturas ultrapassadas e atuam de acordo com o 

Projeto Ético Político. Esses dados demonstram que os profissionais possuem algum 

tipo de especialização predominando a área de saúde, a maior parte dos 

profissionais trabalham na iniciativa pública, sendo bem inferior o número que 

possuem experiência na iniciativa privada, também entre 1a 5 anos com 

profissionais que trabalham na iniciativa privada, nas duas iniciativas os profissionais 

permanecem a mais de um ano de. Em relação decorrentes dos processos histórico 
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do Serviço Social os profissionais, 68,75% dos entrevistados entendem que houve 

avanço com superação de posturas ultrapassadas na atualidade atuam de acordo 

como projeto ético político da profissão. 

 
GRÁFICO 2- Dados referentes à concepção do profissional sobre instrumentalidade; sobre 

o instrumental técnico-operativo do Serviço Social; qual sua autonomia na prática cotidiana; 
quais funções desenvolvem no seu cotidiano. 

 
 

Fonte: Pesquisa realizada com Assistentes Sociais da Assistência Social pública e rede conveniada do município - Maio/ Junho 
2015 

 

  Os dados demonstram que em relação à concepção sobre instrumentalidade 

do Serviço Social os profissionais em 43,75% referem-se que instrumentalidade 

condiz com o instrumental técnico-operativo do fazer profissional e 50% referem-se 

que condiz com a propriedade e capacidade que a profissão vai adquirindo na 

medida em que concretiza seus objetivos. Em relação à concepção dos profissionais 

sobre instrumental técnico-operativo do Serviço Social 87,50% identifica como 

procedimentos necessários ás realizações das ações profissionais. Quanto à 

autonomia 29,75% dos profissionais diz ter autonomia em relação á sua prática 

cotidiana porque realizam ações práticas no atendimento das demandas, 28,57% 

porque podem escolher quais instrumentais vão utilizar para realizar as atividades. 

Fica demonstrado que 54,90% dos profissionais desenvolvem ações de acordo com 

os objetivos profissionais e institucionais e buscam aprimorar os instrumentos para 

serem mais adequadamente utilizados. Isso revela que ainda é difícil entre os 

assistentes sociais o entendimento sobre a instrumentalidade do Serviço Social, 
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sendo ainda confundida como uso de instrumentais técnico-operativo  institucional 

do Serviço Social. 

 
GRÁFICO 3- Dados referentes à forma pela qual o profissional tomou conhecimento sobre o 

SUAS, sua opinião se o SUAS alterou a forma de atuação do Serviço Social, e qual a 
percepção sobre as alterações proporcionadas pelo SUAS na atuação do Serviço Social e 
referente ao conhecimento do assistente social sobre como o SUAS proporciona novas de 
agir profissional. 
 

 
Fonte: Pesquisa realizada com Assistentes Sociais da Assistência Social pública e rede conveniada do município - Maio/ Junho 
2015 

 

            Os dados demonstram que em relação ao conhecimento sobre o SUAS, 

40,82% dos profissionais tomaram conhecimento na pratica profissional e 24,49% 

participaram em treinamentos e estudos no local de trabalho; quanto à opinião dos 

profissionais em relação as alterações na profissão com a implantação do SUAS, 

93,75% apontaram que reconhecem mudanças, sendo que 12,50% indicaram que 

houve a definição de proteção e a tipificação dos serviços que contribui com o agir 

profissional, por ter trazido legitimidade e valorização a prática profissional do 

assistente social, ou ainda, que o SUAS veio para estruturar os serviços já 

existentes, mas deu maior visibilidade ao agir profissional, com prioridade as 

famílias, respectivamente. No que se refere ás novas práticas a partir do SUAS, 

9,37% mencionam que o assistente social tem mais metodologia para agir; ou  que o 

SUAS oferece subsídios para o agir profissional, e ainda, que trouxe uma lógica de 

organizações, respectivamente.  
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GRÁFICO 4 - Dados referentes como o profissional relaciona a Tipificação Nacional dos 

serviços socioassistencial com os instrumentais do Serviço Social; ao entendimento do 
profissional sobre relação Teoria e Prática no Serviço Social; como reconhecem m seu fazer 
profissional; qual a opinião sobre ter disponibilidade de tempo para estudos no horário de 
trabalho; que assunto gostaria de estudar e discutir em grupo no trabalho.  

 

 
 
Fonte: Pesquisa realizada com Assistentes Sociais da Assistência Social pública e rede conveniada do município - Maio/ Junho 2015 

 

           Os dados demonstram como o profissional relaciona a Tipificação Nacional 

dos serviços socioassistencial com os instrumentais do Serviço Social, 46,87% 

alegam que a Tipificação substitui e melhora o que já se utilizava na profissão; 

34,37% relacionam a Tipificação Nacional com os mesmo instrumentos e técnicas do 

Serviço Social; 53,12% dos profissionais entendem que a prática sem teoria não tem 

valor; 35,39% dos profissionais relatam que seu fazer profissional depende de 

atualização e estudo e 18,46% mencionam que depende da bagagem prática que 

vai adquirindo durante a sua graduação; 84,38% reconhecem ser muito importante 

reservar tempo para estudos e 15,62% apesar da importância, acredita que seria 

ideal que esse tempo não acontecesse no horário de trabalho; com relação quais 

assuntos estudar, 18,57% gostaria de estudar sobre o Projeto- ético-político do 

Serviço Social ou sobre a instrumentalidade e o instrumental do Serviço Social, 

respectivamente, e 17,14% sobre o  PNAS. Esses dados demonstram que apesar 
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dos profissionais terem interesse em atualização teórico e acreditar ser importante, a 

maioria propõe que seja disponibilizado um tempo no próprio horário de trabalho, e 

ainda assim, confundiram a tipificação dos serviços socioassistencial com a 

instrumentalidade profissional, ou seja, politica publica com o instrumental. 

 
 

GRÁFICO 5- Dados referentes ao entendimento do Assistente Social sobre a profissão hoje 
e o que é mais significativo para o profissional da atualidade; a experiência profissional 
adicional ao trabalho de Assistente Social; a Área de disciplina que ministra; a experiência 

do profissional enquanto aluno. 
 

Fonte: 
Pesquisa realizada com Assistentes Sociais da Assistência Social pública e rede conveniada do município - Maio/ Junho 2015 
 

             Verificamos que em relação ao que foi significativo para a profissão na 

atualidade, 71,87% percebem que foi a formação continuada como estratégia para o 

fortalecimento do compromisso profissional e para 9,37% foi à conquista da jornada 

de trinta horas semanais; em relação a outras experiências profissionais, 40,63% 

dos profissionais também atuam como professor em Curso de Serviço Social e 

31,25% atuam em cargos de chefia; dos profissionais que possuem experiência 

como professor, 23,08% ministram disciplinas referentes à administração e 

planejamento em Serviço Social ou em Pesquisa, Supervisão e TCC, 

respectivamente; e 15,39% a disciplina de Processo de Trabalho. Quanto a 

experiência enquanto aluno, 21,87% adquiriram muito conhecimento, ou que 
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conheceram muitos amigos e, ainda que tiveram bons professores, supervisores e 

faculdade com estrutura adequada, respectivamente. Esses dados demonstram a 

importância da qualidade no processo de formação, assim como a importância da 

formação continuidade, e que as experiências dos profissionais são positivas e que 

o comprometimento profissional, proporciona  outras experiências profissional, bem 

como, amplia seu campo sócio ocupacional. 

 
QUADRO 1- Dados referentes à experiência enquanto estagiário; a utilização dos 

instrumentos e técnicas do Serviço Social e regularidade de uso; ao conhecimento quanto à 

finalidade de sua prática na função que ocupa; como o profissional percebe as alterações 

proporcionadas pelo SUAS na atuação do Serviço Social e ao conhecimento do assistente 

social sobre como o SUAS proporciona novas formas de agir profissionalmente. 

Experiência do profissional enquanto estagiário 

Tiveram boa experiência enquanto estagiário 65,63% 

Avaliação da experiência 

Bom estágio aplicou na prática o que estava aprendendo na teoria. 9,37% 

Experiência foi muito rica em conhecimentos. 9,37% 

O campo de estágio era muito limitado em relação ao passar 
conhecimento 

28,12% 
 

Utilização dos instrumentos e técnicas do Serviço Social 

Utilizam abordagem de grupo 34,37% 

Utilizam muita abordagem de grupo 25% 

Quase nunca utilizam Pesquisa 19,61% 

Reconhecimento da contribuição do SUAS nas novas formas de agir 

A articulação e o trabalho em rede usando a efetivação dos direitos 
do usuário 

18,74% 

Contribuem para a realização de ações amparadas pela politica de 
assistência social e das demais políticas 

12,50% 

Entendem que a definição de proteção e a tipificação dos serviços 
contribuem com o agir profissional, ambas advém da 
institucionalização do SUAS. 

12,50% 

 Fonte: Pesquisa realizada com Assistentes Sociais da Assistência Social pública e rede conveniada do município - Maio/  
Junho 2015 

 

Os dados demonstram que em relação à experiência do profissional enquanto 

estagiário 65,63% dos entrevistados relataram que estiveram boa experiência 

enquanto estagiários, destes 9,37% relataram ter tido um bom estágio, que permitiu 

aplicar na prática o que estava aprendendo na teoria e viveu uma experiência muito 

rica em conhecimentos respectivamente; 34,37% relataram ter boa experiência em 

poucas situações, destes 28,12% relataram que o campo de estágio era muito 

limitado em relação ao passar o conhecimento; com relação à utilização dos 

instrumentos e técnicas do Serviço Social e utilização, 34,37% relataram que 
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utilizam com regularidade o instrumento de abordagem de grupo, 25% utilizam muito 

o instrumento de abordagem de grupo e 19,61% nunca utilizam do instrumento de 

pesquisa; com relação ao reconhecimento da contribuição do SUAS  nas novas 

formas de agir, 18,74% reconhecem  a articulação e o trabalho em rede usando a 

efetivação dos direitos do usuário,  12,50% que contribuem para a realização de 

ações amparadas pela politica de assistência social e das demais políticas ou 

entendem que a definição de proteção e a tipificação dos serviços contribuem com o 

agir profissional, ambas advém da institucionalização do SUAS, respectivamente 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A instrumentalidade do Serviço Social é alvo ainda de muitas discussões 

entre a categoria profissional, e quase sempre convertida na análise dos 

instrumentos com os quais o assistente social atua e não como o espaço de 

inserção sócio institucional do Serviço Social.   

 

Ao concluir esse trabalho verificamos que os profissionais tem sentido a 

valorização da profissão a partir dos princípios e diretrizes do SUAS e também 

vislumbrado maior qualidade do trabalho, além de projetarem positivamente o futuro 

profissional. 
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