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Resumo 

O artigo refere-se à Instrumentalidade presente no exercício profissional do Serviço Social 
no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais-CEOPE, Cuiabá/MT, 
investigando-a enquanto transformadora das relações sociais cotidianas em meio 
institucional interdisciplinar, possibilitando a conquista de espaço político. A metodologia de 
pesquisa compreendeu estudo bibliográfico com base na discussão de Yolanda Guerra. 
Apresenta-se como resultados, que a Instrumentalidade “é propriedade sócio-histórica da 
profissão, possibilita o atendimento das demandas e o alcance de objetivos profissionais e 
sociais” (GUERRA, 2000, p. 01). 
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Abstract:  

The article refers to the Instrumentality present in the practice of social work at the State 
Center for Dentistry for special - CEOPE patients, Cuiabá/MT, while investigating the 
processing of everyday social relations in interdisciplinary institutional environment, enabling 
the achievement of political space. The research methodology included bibliographical study 
based on Yolanda War discussion. It is presented as results that the instrumentality "is socio-
historical property of the profession, allows us to serve the demands and scope of 
professional and social goals" (GUERRA, 2000, p. 01). 
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1. INTRODUÇÃO 

São inúmeros os desafios que desdobram-se diante dos profissionais de saúde que 

atuam na Saúde Bucal com Pessoas com Necessidades Especiais – PNE’S, sendo esta 

discussão, objetivo deste estudo, articulada à reflexão da Instrumentalidade presente no 

exercício profissional do Assistente Social, especificamente no Centro Estadual de 

Odontologia para Pacientes Especiais – CEOPE, no município de Cuiabá/MT. Para tal, 

centra-se o exercício profissional como objeto de pesquisa, imbricado ao conjunto de 

mediações e à Instrumentalidade presentes na prática profissional.  

A intenção referente ao tema surgiu à partir da experiência profissional enquanto 

Assistente Social no CEOPE, por cerca de cinco anos, onde a prática norteada pela 

aplicação de instrumentais geraram benefícios aos PNE’S e suas famílias; promoveram uma 

prática humanizada complementando à técnica de tratamento da dor bucal, a totalidade do 

PNE enquanto sujeito; proporcionaram diálogo entre a equipe interdisciplinar e visibilidade 

do Serviço Social - possibilitando ampliação das ações e conquista de espaço político. 

Dessa forma, a pesquisa objetivou refletir sobre a utilização de instrumentais enquanto 

prática mediadora e de aparência concreta do fazer profissional do Assistente Social, 

almejando descaracterizar o “mal dito...e as falsas polêmicas...dando trato ao termo 

Instrumentalidade como conjunto de meios, instrumentos e técnicas de intervenção 

profissional” (Guerra, 2014, p. 24). 

O estudo exigiu reflexão acerca dos fundamentos teórico-metodológicos e ético-

políticos imbricados à ação profissional norteada pela habilidade técnico-operativa para 

apreender os avanços alcançados pelo Serviço Social do CEOPE atuante na Política de 

Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.  

A pesquisa estrutura-se à partir da caracterização institucional da unidade CEOPE, e 

reflexões do movimento presente no exercício profissional mediado pela categoria de 

Instrumentalidade. A base textual norteia-se pelos Fundamentos do Serviço Social. 

  

O Centro Estadual de odontologia para pacientes especiais - CEOPE 

 

Em 1988 iniciava o atendimento odontológico especializado para pessoas com 

deficiência no Estado de Mato Grosso à partir da criação do Centro de Atendimento 

Odontológico à Pacientes Especiais – CAOPE, em um espaço cedido no Centro de Saúde 

do município de Cuiabá. Posteriormente foi transferido para o Centro de Reabilitação Dom 

Aquino Corrêa - CRIDAC constituindo-se de uma sala e uma equipe de três profissionais 

odontólogos contratados e uma auxiliar de enfermagem (LAGO, 2011). 
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Na odontologia é considerado paciente com necessidades especiais todo 
usuário que apresente uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, 
de ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o 
impeça de ser submetido a uma situação odontológica convencional. As razões 
das necessidades especiais são inúmeras e vão desde doenças hereditárias, 
defeitos congênitos, até as alterações que ocorrem durante a vida, como 
moléstias sistêmicas, alterações comportamentais, envelhecimento, etc. 
(BRASIL, 2008, p. 67). 

 
 

Em 1995 iniciou-se o atendimento odontológico à pessoas hemofílicas2 dentro do 

Hemocentro3, evoluindo para o atendimento à pessoas com Doenças Sexualmente 

Transmissíveis – DST e AIDS no Serviço da Assistência Especializada de Mato Grosso – 

SAE/MT. A demanda relativa a estes usuários cresceu surgindo a necessidade de melhorar 

o serviço especializado de Odontologia no Estado de Mato Grosso. 

Assim, em 2004 criou-se a Coordenadoria Especializada em Odontologia para 

Pacientes Especiais - CEOPE, localizada no Centro Estadual de Referência de Média e Alta 

Complexidade - CERMAC. A Coordenadoria constituía-se em uma pequena sala, cinco 

odontólogos nomeados em concurso público, uma assistente social e quatro administrativos, 

engajados na expectativa da criação do atual CEOPE  que foi efetivado através da Lei 

Estadual 8.344, de 30 de junho de 2005 (LAGO, 2011).  

O então Governador do Estado, Blairo Maggi, aprovou o projeto e no dia 26 de julho 

de 2005 o CEOPE iniciava seus serviços composto de equipe multiprofissional objetivando 

atender pessoas com necessidades especiais - PNE’S  em tratamento odontológico de 

média e alta complexidade, como base nos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, 

visando a equidade, o acesso universal e a priorização dos que mais precisam,  

considerando que PNE’S  tem os mesmos direitos constitucionais que devem ser 

assegurados. 

De acordo com Lago (2011), o investimento inicial aproximou-se de um milhão e 

setecentos e trinta mil reais (R$1.730.000,00). O gasto mensal é em média de seis mil e 

seiscentos e setenta e três reais (R$ 6.673,00), e anual de R$ oitenta mil e oitenta e quatro 

reais e quarenta e seis centavos (80.084,46). 

                                                 
2 A Hemofilia é um distúrbio do sangue, em que o sangue não coagula devidamente. Trata-se de uma 
coagulopatia hereditária (Doença Hemorrágica), decorrente da deficiência quantitativa e/ou qualitativa 
de um ou mais fatores de coagulação. (http://www.saude.mt.gov.br/hemocentro/pagina/85/hemofilia - 
acesso em 10 de fevereiro de 2015 às 17:00h). 
3 Os Hemocentros são instituições públicas ou privadas que realizam atividades de hemoterapia e 

hematologia com o objetivo de fornecer sangue (seus componentes e hemoderivados), além do 
atendimento ambulatorial das patologias relacionadas com o sangue. 
(http://www.saude.mt.gov.br/hemocentro/pagina/70/quem-somos  - acesso em 20 de fevereiro de 
2015 às 16:22h). 

http://www.saude.mt.gov.br/hemocentro/pagina/85/hemofilia
http://www.saude.mt.gov.br/hemocentro/pagina/70/quem-somos
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Atualmente o Brasil dispõe de três centros de atenção à PNE’S, sendo o CEOPE o 

terceiro deles em ordem de criação, e o maior em estrutura física. E são referências para a 

rede do SUS. Os outros dois são: 

1. Centro de Assistência Odontológica à Excepcionais – CAOE, Unidade auxiliar 

de estrutura complexa da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP, criado em 

1984 pelo Prof. Dr. Ruy dos Santos Pinto, reconhecido pela Organização dos Estados 

Americanos - OEA. 

2. Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo – CAPE/FOUSP. Possui 18 anos de atendimento 

odontológico ambulatorial à pessoas com distúrbios neuropsicomotores, doenças sistêmicas 

crônicas e doenças infectocontagiosas (com destaque para a AIDS).  

A Lei 8.344 ao qual regulamenta a criação do CEOPE, amplia a participação do 

estado na atenção odontológica em nível secundário e terciário, tornando-se referência 

nacional no atendimento à PNE’S e tem como principais objetivos, a ampliação das 

condições de acesso aos serviços, à promoção e à prevenção da saúde e a assistência 

especializada à PNE’S do Estado de Mato Grosso; tornar-se núcleo de capacitação 

profissional e educação continuada para os Odontólogos de Mato Grosso; ser referência em 

prevenção, diagnóstico e tratamento de lesões bucais benignas e ainda buscar a 

implantação da Assistência Odontológica aos PNE’S em ambiente ambulatorial e hospitalar 

sob condicionamento, sedação ou anestesia geral, com equidade, eficiência e 

responsabilidade social (LAGO, 2011). 

O CEOPE é credenciado pelo Ministério da Saúde como um Centro de Especialidade 

Odontológica - CEO, com o objetivo de garantir o acesso humanizado das pessoas com 

deficiência e/ou com necessidades especiais à assistência odontológica e a outros serviços 

de saúde. Desenvolve o serviço estadual de atenção às doenças da boca e da face através 

da Lei 8.342/05 - Lei de Câncer Bucal. “A portaria nº 599/GM, de 23 de março de 2006, 

estabelece que todo CEO deve realizar, dentre o elenco mínimo de atividades estabelecido, 

atendimento em Estomatologia, com ênfase no diagnóstico de câncer bucal” (BRASIL, 2008, 

p. 72). 

O Ministério da Saúde define como critérios inclusão nos serviços ofertados por um 

CEO, usuários que possuam perfil de:  

 
Pacientes que passaram pela Unidade Básica de Saúde, foram avaliados pelo 
cirurgião-dentista quanto à necessidade de tratamento odontológico e que não 
permitiram o atendimento clínico ambulatorial convencional; pacientes com 
movimentos involuntários que coloquem em risco a sua integridade física e 
aqueles cuja história médica e condições complexas necessitem de uma 
atenção especializada; pacientes com sofrimento mental que apresentam 
dificuldade de atendimento nas unidades básicas de saúde, [...] com deficiência 
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mental, ou outros comprometimentos que não responde a comandos, não 
cooperativo [...] (BRASIL, 2008, p. 83). 

 
 
 

Para atender a demanda de alta complexidade, o CEOPE desenvolve a assistência 

odontológica sob sedação  em centro cirúrgico, à nível ambulatorial e atualmente é 

referência para os 141 municípios do Estado de Mato Grosso, bem como usuários 

encaminhados de outros Estados, como Acre, Pará e Rondônia. 

 
 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE (CENSO, 
2000) 14,5% da população brasileira tem algum tipo de deficiência física, 
mental, auditiva ou visual. Os serviços devem se organizar para ofertar 
atendimento prioritário no âmbito da atenção primária (porta de entrada), 
devendo haver Unidades de Referência Especializada e Hospitalar para os 
casos de maior complexidade e os que necessitem de atendimento sob 
anestesia geral. O atendimento a estas pessoas, por requerer uma atenção em 
todos os níveis de complexidade impõe a necessidade de um rigoroso trabalho 
integrado da equipe de saúde. (BRASIL, 2008, p. 67). 
 

 
O CEOPE recebe cotidianamente, casos de patologias raras e complexas, exigindo 

estrutura tecnológica e qualificação dos profissionais, efetivando o papel da instituição -  o 

acompanhamento, tratamento e reabilitação do público alvo ofertando atendimento 

diferencial, com serviços especializados como biópsias de tecidos moles, de tecidos duros e 

de citologia, biossegurança, assistência odontológica sob sedação, monitoramento e 

anestesia geral, especializada em Dentística, Endodontia, Periodontia, Odontopediatria, 

Prótese, Estomatologia, capacitação em diagnóstico de câncer bucal e em atendimento a 

PNE, a pessoas com fissuras labiopalatais, assistência interdisciplinar com Cirurgiões 

Dentistas, Assistente Social, Fisioterapeuta, Enfermeiro, Cardiologista e Anestesiologista. 

No Estado de Mato Grosso há carência de profissionais qualificados para atender 

PNE’S, dificultando a implantação nos municípios que, consequentemente gera uma 

demanda excessiva ao CEOPE. A ausência de atendimento na atenção primária 

impossibilita a identificação da demanda que realmente necessita da assistência 

odontológica ofertada pelo CEOPE. Dessa forma, “[...] os municípios acessam o CEOPE de 

forma equivocada ou em busca de socorro sobre como atender a estas pessoas.” (LAGO, 

2011).  

Com o crescimento da demanda agravam os problemas de infraestrutura e recursos 

humanos. O prédio onde foi criado o CEOPE, localiza-se em uma área construída há muitos 

anos, cedida via comodato, repassando anualmente trezentos mil reais (R$300.000,00) ao 

Hospital de Câncer de Mato Grosso – HC/MT, não possibilitando o financiamento para 
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reforma e ampliação. Dessa forma, o CEOPE fica limitado a atender os usuários sem 

perspectiva de inovação e expansão de projetos (LAGO, 2011). 

 

As unidades de Saúde, básica ou especializada, devem estar preparadas para 
receberem estes usuários: com rampas de acesso, banheiros acessíveis e 
outras modificações no ambiente conforme NBR 9050/1994; com profissionais 
capacitados para o acolhimento, esclarecidos quanto a forma de comunicação 
dos pacientes com deficiência auditiva, ou de mobilidade dos pacientes com 
deficiência visual e física; capacitados para o uso de técnicas de estabilização 
para segurança e conforto do paciente com distúrbio neuromotor (BRASIL, 
2008, p. 68). 

 

Os recursos humanos disponíveis ao CEOPE são compostos por servidores públicos 

estaduais efetivos (de carreira) e terceirizados (limpeza e segurança), totalizando noventa e 

quatro (94) servidores na maioria concursados com Perfil de Profissionais Técnicos de Nível 

Superior do SUS – PTNS/SUS. O quadro de servidores ainda dispõe de Técnicos em Saúde 

Bucal – THD’S e Auxiliares em Saúde Bucal – ACD’S, Técnicos em Enfermagem, 

Administrativos, Gestores. 

No período de 2006 à 2011 o CEOPE já possuía mais de sete mil (7.000) prontuários 

de usuários cadastrados, somando cento e cinquenta e dois mil (152.000) procedimentos 

realizados entre consultas e atendimentos. 

O CEOPE conta com o financiamento proveniente do Governo de Estado de MT, 

através da SES/MT e do Ministério da Saúde - como incentivo dado para os CEO’S. O 

Estado fornece materiais, insumos, medicamentos hospitalares e odontológicos;   

disponibiliza os funcionários e financia procedimentos especializados. A contratação de 

serviços de manutenção de equipamentos do CEOPE, e de projetos especiais são 

viabilizadas com recursos do Ministério. 

A atual Política Nacional de Saúde Bucal, sob a Portaria nº. 599/GM, de 23 de março 

de 2006, prevê a atenção à saúde bucal de PNE’S nos CEO’S (BRASIL, 2006). Acredita-se 

que a implantação dessa política possa garantir maior acesso ao tratamento odontológico no 

presente e no futuro (PUCCA JÚNIOR, 2006). 

Nessa perspectiva, o Serviço Social do CEOPE prima pela Inclusão Social e o 

acesso aos direitos do PNE e sua família. Através de encaminhamentos e agendamentos, 

viabiliza exames laboratoriais de média e alta complexidade e procedimentos cirúrgicos. 

Objetiva a participação do PNE na Política Pública Social com ênfase no SUS, para agilizar 

e facilitar o atendimento, com agendamentos prévios; e Educação em Saúde. Aborda e 

orienta quanto aos Direitos Sociais, Saúde, Atendimento Prioritário: Leis n.º 4.399/03 (de 17 

de Julho de 2003, assegura direito à prioridade de atendimento em hospitais e postos de 

saúde, sediados em Cuiabá, às pessoas idosas e aos portadores de deficiência física, 

sensorial e mental); Moradia: Leis n.º 6.181/93 e 4.021/00; Transporte: Leis n.º 8.899/94 (é 
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concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no 

sistema de transporte coletivo interestadual); e 10.048/00 (Lei nº 10048/2000 e Lei nº 

10098/2000. Decreto 5296. Ação Brasileira para Acessibilidade); Seguridade Social: LOAS 

(Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 1999. Art. 1º: direito do cidadão e dever do 

estado, é Política de Seguridade Social, não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para 

garantir o atendimento às necessidades básicas); Lei Complementar n° 114 (Estatuto das 

Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso); e 

Lei Federal Nº 7.853 (Assegura o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das 

pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social). 

 

O exercício profissional do Serviço Social no CEOPE 

 

O exercício profissional do Serviço Social do CEOPE é mediado pela utilização de 

instrumentais, objetivando conhecimento das condições bio-psico-sociais do PNE e 

aproximação deste com a equipe multidisciplinar, facilitando as agendas de acordo com a 

complexidade da doença e limitação de saúde. 

Entrevistas, visitas domiciliares, pareceres sociais, emissão de declarações e 

encaminhamentos fazem parte do cotidiano institucional do serviço social, que planeja suas 

ações direcionadas à usuários que possuem condição especial de saúde - temporária ou 

definita, com agravantes bucais e na maioria dos casos, impossibilidade de locomoção 

devido estarem em condição de Home Care4. As visitas domiciliares são programadas pelo 

Serviço social e desenvolvidas em equipe multidisciplinar. 

Encaminhamentos do Serviço Social, resultados da aplicação dos instrumentais, 

geraram aquisições de casa própria, acesso ao BPC e ao Transporte Público e gratuito. 

Promoveu uma prática humanizada, buscando complementar à técnica de tratamento da dor 

bucal, a totalidade do PNE enquanto sujeito. As ações proporcionaram melhoria nas 

relações sociais na instituição, visibilidade do Serviço Social e avanço nas conquistas 

profissionais e direcionadas às necessidades da demanda. 

Destaca-se, que o instrumental de entrevista tornou-se fonte de pesquisa de 

mestrado5 da odontologia, que solicitou a participação do Serviço Social nos referidos 

estudos. 

Por esta perspectiva, compreende-se o cotidiano profissional no CEOPE norteado 

pelas habilidades técnico-operativas, constadas nas Diretrizes Curriculares da profissão, 

                                                 
4 Termo de origem inglesa, significando cuidados no lar.   
(http://sosdomiciliar.blogspot.com.br/2010/09/servicos.html – acesso em 02 de junho de 2014 às 15:30h). 
5 ARRUDA (2011): Dissertação de mestrado com participação da equipe de Serviço Social do CEOPE 

utilizando da prática da entrevista.  
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imbricada às demais Dimensões - Teórico-metodológica e Ético-política, viabilizando o 

alcance das finalidades.  

Entretanto, há contraposições na discussão da Instrumentalidade no Serviço Social 

em suas dimensões devido preocupação com o exercício profissional meramente executor, 

historicizado nas origens da profissão, de cunho conservador. Na prática do profissional, 

inserido na dialética da sociedade, há que se ter em vista o projeto ético-politico profissional, 

considerando os instrumentais de suprema importância, dentro de uma perspectiva social-

crítica.  

 As diretrizes curriculares privilegiam a formação profissional em três dimensões: 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Estão articuladas e através delas se 

pretende formar um Assistente Social capaz de: apreender criticamente os processos 

sociais numa perspectiva de totalidade (ABEPSS/CEDEPS, 1997). 

Para Guerra (2000), a instrumentalidade possibilita alteração das condições objetivas 

e das relações sociais do cotidiano. A instrumentalidade possibilita o atendimento das 

demandas e alcance de objetivos profissionais e sociais, constituindo-se numa condição 

concreta de reconhecimento social da profissão. 

A criação e o uso da técnica está vinculada às relações sociais estabelecidas entre 

os homens, e destes com a natureza. A instrumentalidade é determinada pela dinâmica 

social, que oferta as demandas à partir da Questão Social. Para desenvolvimento do 

trabalho cotidiano e resposta a tais demandas, os Assistentes Sociais utilizam do 

instrumental técnico-operativo como forma de mediação e potencialização  da intervenção 

profissional, participando dos resultados do trabalho profissional. 

Segundo NETTO, “a questão social fornece a base para o surgimento do Serviço 

Social quando se transforma em objeto de intervenção do Estado, quando surge uma 

mediação política entre a questão social e o Estado, mediação esta, instrumentalizada pelas 

políticas sociais cujo executor é o Assistente Social (Guerra, 1997). 

O Ministério da Saúde calcula que aproximadamente dois terços dos PNE’S não 

recebam qualquer atenção à saúde. Por sua vez, as pessoas com deficiências 

neuropsicomotoras muitas vezes apresentam doenças bucais que comprometem 

seriamente os dentes levando a sua perda (BRASIL, 1993), ou demais agravantes em sua 

saúde física. 

A saúde bucal ainda é vista com baixa prioridade comparada aos cuidados médicos 

dedicados ao indivíduo. Consequentemente, essas pessoas são encaminhadas de um 

profissional para outro, não recebem o tratamento de que necessitam, aumentando com 

isso, os riscos de comprometer a saúde bucal e sua qualidade de vida. 

A interação das equipes multidisciplinares é fator importante no tratamento para 

PNE’S e sua família.  Na Odontologia, o atendimento aos PNE’S de uma maneira científica, 
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é elevado a especialidade e tido como novo, assim como a proposta de intervenção de 

profissões como o Serviço Social, visando melhoria da qualidade de vida do PNE e seu 

cuidador, não perdendo de vista, as legislações referentes e sua aplicabilidade . 

Nas palavras de Yolanda Guerra, o Serviço Social ao desprender-se de sua raiz 

histórica, pode qualificar-se para novas competências, buscar novas legitimidades, indo 

além da mera requisição instrumental-operativa do mercado de trabalho. 

 
 
2. OBJETIVO 

 

O artigo objetiva a reflexão referente à Instrumentalidade presente no exercício 

profissional do Serviço Social, especificamente no CEOPE, no município de Cuiabá/MT, 

investigando-a enquanto transformadora das relações sociais cotidianas em meio 

institucional interdisciplinar, possibilitando respostas às necessidades da demanda 

conjuntamente à conquista de espaço político da profissão. Almeja-se dar visibilidade 

através da experiência no CEOPE, destacando o potencial articulador da Instrumentalidade, 

revestida da aparência de instrumental-técnico, entretanto, não descaracterizando o 

potencial mediador de realização do projeto profissional e respostas à demanda. 

 
 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 O objetivo deste artigo é demonstrar a importância da utilização do instrumental no 

exercício profissional  do Serviço Social no CEOPE/MT.  A aplicação de instrumentais no  

cotidiano interdisciplinar proporcionou visibilidade da profissão, potencializando o acesso a 

recursos necessários ao setor, e viabilização de respostas à demanda. Promoveu uma visão 

menos técnica e mais humanizada ao PNE. Mudou a ótica referente ao Serviço Social que 

era visto como setor apenas para agendar exames. 

 A proposta deste artigo também é a reflexão acerca da práxis profissional 

direcionada à PNE’S despossuídos de mínimos sociais necessários à sobrevivência, 

imbricada à crítica contemporânea relacionada aos Instrumentais, como meras ações que 

visam controlar e adaptar comportamentos, moldar subjetividades e formas de sociabilidade 

necessárias à reprodução da ordem burguesa. 

 
 

4. MÉTODO EMPREGADO 
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 Para este estudo optou-se pela pesquisa bibliográfica, que segundo Minayo (2008, 

pág. 44), “é sua base de sustentação e rigor, orientando as formas de análise do objeto”, 

sendo indispensável para o estudo, pois envolve escolhas e concordância ideológica do 

pesquisador com as explicações contidas no quadro teórico apresentado. 

O material bibliográfico foi pesquisado iniciando-se de uma busca de significações e 

termos relacionados à instrumentos e técnicas abordados por autores do Serviço Social. Em 

seguida repetiu-se a didática com a temática da entrevista, enquanto instrumental técnico 

histórico da profissão, para fuga do termo vinculado aos preceitos metodológicos de coleta 

de dados. Para tal, pesquisou-se na biblioteca da Universidade, em livros, revistas, 

periódicos e internet. A pesquisa envolveu artigos, dissertações, teses, apresentações de 

trabalhos e etc. Em conjunto, via sites do ministério da saúde e sites relacionados à 

profissão, consultava-se Leis, Diretrizes, Estatutos, relacionados à composição geral do 

estudo: o PNE, o CEOPE, a instrumentalidade, o exercício profissional e o Serviço Social, 

objetivando com isso, inter-relacioná-los e referenciá-los de acordo com a Legislação. 

 
 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Expõe-se aqui colocações obtidas à partir da experiência profissional por cinco anos  

no CEOPE, enquanto Assistente Social, referenciadas por autores que avançaram na 

discussão e sistematização das aulas do mestrado. 

A utilização de instrumentais no CEOPE/MT possibilita compreender a 

Instrumentalidade como movimento do instrumental em resultado à capacidade criativa e da 

compreensão da realidade social, em forma de mediações, para que a intervenção possa 

ser realizada com competência profissional, modificando as relações sociais e promovendo 

reconhecimento social da profissão.  

Independentemente da escolha do instrumental, a dimensão ético-política e teórico-

metodológica estão articuladas, presentes no conhecimento da realidade que se apresenta, 

aprendida de acordo com a racionalidade do sujeito e imbuída de escolhas e posturas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para desenvolvimento do trabalho cotidiano e resposta às demandas, os Assistentes 

Sociais utilizam do instrumental técnico-operativo como forma de mediação e 
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potencialização da intervenção profissional, participando dos resultados do trabalho 

profissional (TRINDADE, 2001). 

Um instrumento de trabalho não é mais importante que os demais e para que alguma 

intervenção possa ser concretizada, ele é mediado pelas relações sociais e pelo mercado de 

trabalho; e independente da escolha do instrumento, a dimensão ético-política e teórico-

metodológica devem estar articuladas (GUERRA, 2007).  

Guerra (2007), insere a mediação no exercício profissional como uma das dimensões 

da instrumentalidade. Se a Instrumentalidade situa-se no espaço do singular, do cotidiano, 

do imediato, ao ser considerada como uma particularidade da profissão, dada por condições 

objetivas e subjetivas, e como tal sócio-históricas, pode ser concebida como campo de 

mediação. No cotidiano, a relação da instrumentalidade como uma mediação é que permite 

a passagem das ações meramente instrumentais para o exercício profissional crítico e 

competente. As mediações permitem ir além da aparência e do imediato.  

A instrumentalidade articula as dimensões da profissão e é a síntese das mesmas. 

Possibilita a passagem dos referenciais técnicos, teóricos, valorativos e políticos e sua 

concretização, de modo que estes se traduzam em ações profissionais, em estratégias 

políticas, em instrumentos técnico-operativos. Ela permite que os sujeitos invistam na 

criação e articulação de instrumentos necessários ao alcance de suas finalidades 

profissionais.  

As três dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política articulam-

se em saberes, fazeres e poderes, manifestando-se em mediações da prática profissional. A 

prática profissional direciona-se em sentido à emancipação humana e à humanização da 

prática profissional (MARTINELLI, 2007). 

A elaboração e aplicação de instrumentais meramente mecanizados no objetivo de 

orientação e acesso aos benefícios e direitos sociais, não proporcionaria conjuntamente, 

avanços à categoria profissional. A realidade do profissional de Serviço Social atuante na 

Política de Saúde Bucal exige movimento e reflexão, confirmando assim, a impossibilidade 

da manutenção de um roteiro mecanizado de trabalho cotidiano, principalmente referente à 

PNE’S. Técnica, instrumento, formulário, preenchimento de dados não apreendem uma 

realidade dinâmica e complexa que se desdobra diante do Assistente Social, permeado 

ainda, pelo desafio de mediar ações em equipe interdisciplinar. Dessa forma, concebe-se o 

profissional crítico e reflexivo, atento aos desafios impostos na realidade, norteado por uma 

Instrumentalidade mediada e mediadora no exercício profissional cotidiano. 

Em cada ato profissional são mobilizados conhecimentos, saberes e práticas que, 

mediante uma ampla cadeia de mediações e do uso adequado de instrumentais de trabalho, 

visam a alcançar os resultados estabelecidos (MARTINELLI, 2007). 
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Conclui-se por ora que a Instrumentalidade e a mediação presentes no exercício 

profissional do Assistente Social, possibilita a elaboração de respostas qualificadas. É 

possível utilizar dos instrumentais em prol do PNE, do usuário e da categoria profissional, 

qual seja a estratégia escolhida pelo profissional - desde que seja uma instrumentalidade 

inspirada pela razão dialética, pelo movimento e pela totalidade.  
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