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Resumo: O artigo que ora se apresenta almeja realizar algumas considerações sobre a 
profissão do Serviço Social, relacionando-a a dimensão técnico-operativa, assim como ao seu 
instrumental técnico-operativo. Para esse fim, partimos da gênese da profissão e da sua 
relação com a dimensão técnico-operativa a fim de evidenciarmos questões relacionadas ao 
seu instrumental técnico-operativo em um momento posterior. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica. 
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Abstract: The article presented here aims to make some considerations about the profession 
of social work, relating to the technical- operative dimension, as well as its technical and 
operating instruments. To this end, we start from the genesis of the profession and its 
relationship with the technical and operational dimension to evidenciarmos issues related to 
its technical - instrumental operating at a later time. The methodology used in this bibliographic 
research. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Realizar estudos sobre a profissão do Serviço Social é sempre algo que nos remete a 

diversas discussões. Algumas delas são realizadas com muita evidência enquanto que outras 

parecem ser “esquecidas” ou consideradas de menor importância entre os indivíduos que 

compõem está categoria profissional, estejam eles inseridos na academia ou não. Podemos 

considerar que tratar da discussão da dimensão técnico-operativa no Serviço Social e seu 

instrumental técnico-operativo apresenta-se como um desafio que necessita ser enfrentado 
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de forma mais incisiva, visto que a produção acadêmica, do mesmo modo que as discussões 

em torno da temática, apresentam-se de forma bastante escassa na atualidade.  

Partindo-se desta premissa, este estudo almeja realizar uma série de considerações a 

respeito da problemática em questão. Num primeiro momento, tratamos do Serviço Social e 

a dimensão técnico-operativa nesta profissão enquanto “forma de aparecer” da mesma; em 

seguida, expomos alguns aspectos relativos ao instrumental técnico-operativo do Serviço 

Social na apreendido enquanto parte constitutiva do “fazer” profissional a partir de uma 

perspectiva crítica.   

 

2. A PROFISSÃO DO SERVIÇO SOCIAL E A DIMENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA 

 

Netto (2001) destaca que entre os diversos autores que estudam a profissão do 

Serviço Social, não existem “[...] dúvidas em relacionar o aparecimento do Serviço Social com 

as mazelas próprias à ordem burguesa” (idem, p. 17) no decurso do século XIX. Em poucos 

termos, aqueles que estudam a profissão do Serviço Social reconhecem a vinculação desta 

profissão com as peculiaridades da “questão social” “no âmbito da sociedade burguesa 

fundada na organização monopólica” (idem, p. 18). De acordo com o autor, o Serviço Social 

tem sua funcionalidade respaldada na divisão social (e técnica) do trabalho, diante da “criação 

de um espaço sócio-ocupacional no qual o agente técnico se movimenta – mais exatamente, 

o estabelecimento das condições histórico-sociais que demandam este agente, configuradas 

na emersão do mercado de trabalho” (idem, p.70). É a existência de condições sócio-

históricas do desenvolvimento do capitalismo monopolista que demandam a condição do 

agente e o significado social da sua ação, no qual o agente passa a inscrever-se numa relação 

de assalariamento e a significação social do seu fazer passa a ter um sentido novo na malha 

da reprodução das relações sociais (idem, p. 72).  

O autor afirma ainda que “o espaço determinado que [...] propicia a profissionalização 

do Serviço Social tem sua base nas modalidades através das quais o Estado burguês se 

enfrenta com a ‘questão social’, tipificadas nas políticas sociais” (idem, p. 74). Estas políticas 

se constituem como conjuntos de procedimentos técnico-operativos que requer agentes 

técnicos para formulação e implementação das mesmas. Entre estes agentes, no patamar 

terminal da ação executiva dessas políticas, encontram-se os assistentes sociais 

contemplando procedimentos diferenciados: da administração macroscópica de recursos à 

implementação de “serviços” (NETTO, 2011). 
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De acordo com Trindade (2001), “ao atuar na prestação de serviços sociais, vinculados 

às diversas políticas sociais, o assistente social se insere na esfera das atividades que não 

estão vinculadas diretamente à produção material”, pois participa de atividades que estão na 

esfera da regulação das relações sociais, contribuindo para a criação de condições 

necessárias ao processo de reprodução social, desempenhando ações que incidem nas 

condições de vida dos trabalhadores e produzem “efeitos ideológicos que reforçam (ou não) 

a aceitação das condições de compra e venda da força de trabalho” (idem, p. 1-2). 

Ainda sobre a inserção do assistente social na esfera da regulação das relações 

sociais, é importante evidenciar o que Guerra (2013) pontua. De acordo com a autora, o 

espaço reservado para o Serviço Social   

 

[...] é o de dar respostas, buscar prontamente soluções à pluralidade de questões que 
lhe são colocadas, para o que necessita de fundamentos teóricos metodológicos e de 
uma perspectiva ética com clara orientação estratégica. É a sua inserção na divisão 
social e técnica do trabalho da sociedade capitalista, sua localização na estrutura 
sócio-ocupacional e sua funcionalidade na sociedade burguesa, construída no espaço 
de mediação entre classes e Estado, que atribui à intervenção um caráter político 
(idem, p. 47). 

 

É possível identificar na citação, que a autora menciona três pontos que merecem 

destaque: a necessidade de fundamentos teóricos metodológicos; a necessidade de uma 

perspectiva ética com clara orientação estratégica e o reconhecimento de que a intervenção 

do assistente social tem um caráter político dentro da sociedade burguesa. Tal constatação é 

de suma importância, uma vez que, a partir dela, podemos fazer alusão às dimensões que 

compõem o exercício profissional, a saber: a dimensão teórico-metodológica, a dimensão 

ético-política e a técnico-operativa.  

A respeito da dimensão teórico-metodológica a mesma é identificada como uma 

dimensão que possibilita “analisar o real e investigar novas demandas”, enquanto que a 

dimensão ético-política permite “avaliar prioridades, as alternativas viáveis para a realização 

da ação, bem como projetar a ação em função dos valores e finalidades e avaliar as 

consequências da ação”. Já a dimensão técnico-operativa, se considerada numa perspectiva 

crítica, não pode ser reduzida à questão dos instrumentos e técnicas, uma vez que o 

profissional ao acioná-la, dentre outros aspectos, mobiliza as demais dimensões já apontadas 

(BACKX; FILHO; SANTOS, 2013, p. 25). 

Além disso, no que concerne às três dimensões supracitadas, vale ressaltar que o 

exercício profissional se constitui de uma totalidade formada por estas dimensões, no qual 

cada uma delas tem suas particularidades e, de acordo com Guerra (2013), embora em 

algumas situações determinadas possa haver o predomínio de uma sobre a outra, ainda 

assim, elas mantêm uma relação de unidade. 
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Considerando este aspecto de totalidade, quando nos voltamos para a dimensão 

técnico-operativa na profissão, Backx, Guerra e Santos (2013), destacam que na década de 

1970, deputava-se “a essa dimensão a responsabilidade exclusiva pela competência 

profissional, em especial, aos instrumentos e técnicas” (idem, p.17). Já na década de 1980, 

as autoras destacam que esta dimensão passa a um segundo plano, uma vez que atribuiu-se 

ao conhecimento teórico a responsabilidade pela competência profissional; algo que mudou 

posteriormente com a aprovação do projeto de formação profissional de 1996, pois “a 

categoria vem situar de forma mais precisa o que entende por competência profissional, qual 

seja, uma competência nas três dimensões de intervenção: a teórico-metodológica, a ético-

política e a técnico-operativa”1 (idem, p. 17).  

Backx, Filho e Santos (2013), reportando-se a dimensão técnico-operativa, ressaltam 

que a mesma se constitui na “forma de aparecer” da profissão, “na dimensão ‘pela qual a 

profissão é conhecida e reconhecida’. Ela é o modo de ser da profissão, o modo como aparece 

no movimento das três dimensões” (idem, p. 23). É reconhecida também como uma “síntese” 

do exercício profissional e, considerada numa perspectiva crítica, não pode ser reduzida à 

questão dos instrumentos e técnicas. 

Outro argumento importante a ser ressaltado diz respeito a afirmação de Guerra (2013, 

p. 47), de que é a partir da realização da dimensão técnico-operativa que o assistente social 

legitima e constrói uma determinada cultura, um ethos profissional. Aliado a isto, convém 

observar que a instrumentalidade desta dimensão “está na ‘resolutividade’, ainda que apenas 

momentaneamente e em nível imediato, das demandas apresentadas” (GUERRA, 2013, p. 

47) ao assistente social em seu cotidiano profissional. 

Isto posto, merece destaque os elementos que compõem a dimensão supracitada. 

Além da orientação teórico-metodológica e ético-política dos agentes profissionais, constituem 

esta dimensão: 

 

as estratégias e táticas definidas para orientar a ação profissional, os instrumentos, 
técnicas e habilidades utilizadas pelo profissional, [e] o conhecimento procedimental 
necessário para a manipulação dos diferentes recursos técnico – operacionais 
(BACKX; FILHO; SANTOS, 2013, p.27) . 

 

De acordo com o exposto, é possível observar que existe um conjunto de elementos 

que compõe a dimensão técnico-operativa. Estes elementos não podem ser considerados de 

forma isolada ou apenas como “algo que se aplica” durante a intervenção do assistente social 

                                                 
1 As autoras destacam, além do mais, que essa proposta de formação é considerada inovadora porque destaca a 
centralidade da dimensão interventiva e investigativa, bem como o caráter estruturador da dimensão ética para 
todo o processo de formação. Vale ressaltar que, assim como Guerra (2013), as autoras expõem que é 
considerada a concepção de unidade entre as dimensões; “unidade entendida como uma relação visceral entre 
diferentes”, pois elas constituem níveis diferenciados de apreensão da realidade e da profissão. 
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na realidade sem levar em conta outros aspectos, como por exemplo, o espaço sócio-

ocupacional em que o assistente social está inserido, as diferentes demandas e requisições 

que chegam a este profissional, sua vinculação com projetos profissionais, etc. 

Atentando a isto, bem como a indicação de que a dimensão técnico-operativa não 

pode ser reduzida ao uso de instrumentos e técnicas e nem tão pouco confundida com estes, 

vejamos no tópico seguinte considerações relativas ao instrumental técnico-operativo do 

Serviço Social.  

3. O INSTRUMENTAL TÉCNICO-OPERATIVO DO SERVIÇO SOCIAL A PARTIR DE UMA 
PERSPECTIVA CRÍTICA 

 

Em seu artigo, Desvendando as determinações sócio-históricas do instrumental 

técnico-operativo do Serviço Social na articulação entre demandas e projetos profissionais, 

Trindade (2001) destaca a diferença entre os instrumentos e técnicas na esfera da produção 

material e da regulação das relações sociais. De acordo com a autora, os instrumentos que 

medeiam as relações sociais, em comparação com aqueles instrumentos e técnicas utilizados 

na produção material2, apresentam seus aspectos relativos à relação de 

subjetividade/objetividade de forma mais decisiva, uma vez que os resultados almejados se 

referem à mudança na consciência das pessoas e em seus comportamentos. Sendo desta 

forma, “o alcance dos resultados pretendidos é muito mais incerto, o leque de alternativas é 

muito maior, e as possibilidades de controle do processo de desenvolvimento da atividade e 

dos resultados é muito menor” (idem, p. 6).  

No que se refere as chamadas técnicas sociais, de acordo com a autora, embora 

apareçam como instrumentos de aplicação imediata “portadores de um poder de 

racionalização das ações sociais que prescinde de qualquer definição política, seu caráter 

social está presente desde a sua formulação” (idem). A autora defende que há um conteúdo 

e uma direção social próprios ao uso das técnicas, uma vez que elas “são mobilizadas a partir 

da capacidade teleológica dos sujeitos” (idem, grifo da autora) diante das exigências de 

controle dos conflitos sociais. Neste sentido, Trindade (2001) afirma que:  

 

                                                 
2 Neste tópico, ao levarmos em consideração que o assistente social realiza sua intervenção diretamente na esfera 
da reprodução social, nos deteremos mais a respeito dos instrumentos e técnicas utilizados na mediação das 
relações sociais. Diante disso, faz-se necessário elucidarmos no que se constitui os instrumentos e técnicas na 
esfera da produção material. Sobre estes instrumentos e técnicas, Trindade (2001) pontua que eles são parte dos 
meios de produção que viabilizam o domínio dos elementos naturais para transformá-los em objetos adequados 
às necessidades de sobrevivência humana. Com o desenvolvimento das forças produtivas, estes instrumentos se 
aprimoram possibilitando, assim, o desenvolvimento da técnica. “A técnica pode ser definida no sentido de ser a 
‘habilidade humana de fabricar, construir e utilizar instrumentos’” (VARGAS, 1994, p. 15 apud TRINDADE, 2001, 
p. 3). É válido destacar que a criação e o uso da técnica, na esfera da sociabilidade burguesa, além de estar 
vinculados às relações dos homens com a natureza, estão intrinsicamente vinculados às relações sociais 
estabelecidas entre os homens. 
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No caso dos instrumentos e técnicas que medeiam as atividades produtoras de 
regulação das relações sociais – aqueles que servem de apoio para o estabelecimento 
e controle de determinados comportamentos sociais (baseados em normas sociais) – 
não são objetos concretos, não são meios materiais que potenciam a ação sobre objetos 
materiais. Estes instrumentos possuem um caráter menos ‘instrumental’ (no sentido de 
ser algo que se utiliza para ajudar a atingir um resultado concreto) e mais processual, 
pois a mediação se constitui em procedimentos, atitudes, posturas que visam levar os 
homens a produzir novas atitudes (idem, p. 5). 

 

Sendo desta forma, o uso de instrumentos e técnicas na esfera das relações sociais 

não é algo desprovido de conteúdo político, conforme anuncia o racionalismo formal e abstrato 

próprio à hegemonia burguesa, pois o uso destes nas atividades produtoras de regulação das 

relações sociais visa produzir novas atitudes e/ou novos comportamentos entre os homens. 

Ao levar em consideração o desenvolvimento da sociedade capitalista, o racionalismo 

próprio à hegemonia burguesa e a relação entre os instrumentos e técnicas, Trindade (2001) 

afirma que diante do processo de complexificação inerente a sociedade capitalista, o homem 

e as relações sociais são colocados no horizonte da ciência. É diante da complexificação 

própria ao desenvolvimento da sociedade burguesa e as consequências daí decorrentes que 

se desenvolve com maior intensidade a necessidade da criação de mecanismos reguladores 

e moralizadores das relações sociais nos moldes adequados aos interesses da burguesia. 

Diante disto, convém destacar que “o racionalismo próprio a hegemonia burguesa, de cunho 

formal e abstrato, infiltra-se nas relações sociais entre indivíduos, instituições e organizações 

sociais, funcionando como mecanismo de produção e reprodução ideológica” (idem, p. 4), no 

qual as necessidades de legitimação da ordem burguesa privilegiam uma racionalidade que 

não considera as determinações referentes à ruptura entre ser natural e ser social e nega a 

constituição ontológica do real. “Nessa perspectiva a instrumentalidade se vê limitada a um 

padrão que contempla apenas as ações racionais, que produzem fins imediatos”, no qual a 

tecnologia de cunho social é vista como “modo de fazer” desprovida de qualquer conteúdo 

político (idem).  

Mas, conforme já ressaltado, se considerados a partir de uma teoria histórico-crítica, o 

uso de instrumentos e técnicas na esfera da regulação das relações sociais, não está 

distanciado de um conteúdo político. Retomar esta afirmativa e as implicações que dela 

decorre é de torna-se importante para a compreensão do que se constitui e representa o 

instrumental técnico-operativo do Serviço Social. Compete observar que no que se refere aos 

instrumentos e técnicas e a relação entre ambos, compartilhamos da ideia de que “a técnica 

é uma construção histórica que implica em aprimoramento do instrumento”. Este 

aprimoramento, ao levarmos em conta a profissão do Serviço Social, por sua vez, “aciona o 

conjunto das dimensões que integram o exercício profissional” (BACKX; FILHO; SANTOS, 

2013, p. 34) do assistente social.  
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Relaciona-se a isto o fato de que, de acordo com Trindade (2001), os assistentes 

sociais, para realizar a efetivação de sua ação, acionam “um instrumental técnico-operativo 

que constitui um conjunto de instrumentos e técnicas diferentes daqueles utilizados na esfera 

da produção material” (idem, p. 2). Estes instrumentos e técnicas utilizados pelos assistentes 

sociais, no âmbito da regulação das relações sociais, são elaborados e organizados por 

diversas disciplinas do campo das ciências sociais, bem como são utilizados por diversas 

práticas sociais. Martinelli e Koumrouyan (1994) afirmam que o instrumental técnico-operativo 

do Serviço Social é: 

 

[...] o conjunto articulado de instrumentos e técnicas que permitem a operacionalização 
da ação profissional. Nessa concepção é notável atribuir-se ao instrumento a natureza 
de estratégia ou tática, por meio da qual se realiza a ação, e à técnica, 
fundamentalmente, a habilidade no uso do instrumental. [...]. Decorre também que o 
instrumental não é nem o instrumento nem a técnica tomados isoladamente, mas 
ambos, organicamente articulados em uma unidade dialética [...] (idem, p. 137).   

 
 

As autoras ressaltam que o instrumental técnico-operativo do Serviço Social consiste 

no conjunto articulado de instrumentos e técnicas que permitem a operacionalização da ação 

profissional do assistente social. Além disso, para Trindade (2001), é a partir da adoção de 

uma perspectiva analítica histórica e teórica que se pode apreender o instrumental técnico-

operativo do Serviço Social enquanto parte da intervenção desta profissão nas relações 

sociais, distanciando-se do mero repertório interventivo utilizado pelo profissional do Serviço 

Social, na realidade (idem, p. 1).  

Enquanto condição de parte da intervenção do Serviço Social nas relações sociais, 

Backx, Filho e Santos (2013) asseveram que o instrumental técnico-operativo e os 

instrumentos e técnicas “são elementos que efetivam tanto as finalidades como a direção 

social das ações pré-definidas pelos profissionais” (idem, p. 28). 

A respeito disso, Trindade (2001) defende que  

 

Para consecução de seu trabalho, os assistentes sociais acionam o instrumental 
técnico-operativo, que contribui para a viabilização da inserção da profissão em diversas 
formas de enfrentamento das manifestações da questão social. Dessa forma, os 
instrumentos e técnicas, ao mediarem e potencializarem a intervenção profissional 
participam da realização dos efeitos concretos produzidos pelo trabalho profissional nas 
relações sociais (idem, p. 6). 

 
 

Ao considerarmos os instrumentos e técnicas a partir do que Trindade (2001) expõe, 

cabe enfatizarmos que a articulação do instrumental técnico-operativo às dimensões que 

compõem o exercício profissional do assistente social bem como a identificação de que o 

mesmo é parte constitutiva da dimensão técnico-operativa no Serviço Social, nos remete ao 

fato de que, apesar do Serviço Social brasileiro utilizar (ou reutilizar) instrumentos na 
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atualidade que foram utilizados na década de 1930, por exemplo, não se constitui numa 

ativação desses instrumentos desprovida de direcionamento ético-político e teórico-

metodológico. 

A própria história da profissão no Brasil demonstra o quanto a utilização de 

instrumentos e técnicas, nos mais variados contextos histórico-sociais, nunca esteve 

desprovido de direcionamento ético-político e teórico-metodológico. Trindade (2001) ressalta 

que o Serviço Social brasileiro, em seu período inicial, tinha o “seu componente técnico-

operativo [...] montado a partir da incorporação de instrumentos próprios às tradicionais 

formas de assistência; aliados às orientações técnicas e doutrinarias próprias da ação social 

católica” (idem, p. 8). É importante ressaltar que, com a profissionalização do Serviço Social, 

apesar dos procedimentos desenvolvidos no início de sua profissionalização não se 

diferenciarem muito daqueles utilizados pelas formas tradicionais de assistência, 

posteriormente, na medida em que as contradições vão ficando cada vez mais exacerbadas, 

a exigência de maior intervenção nas manifestações da questão social passa a demandar um 

caráter mais eficiente do que as dispersivas iniciativas da caridade. 

Diante disso, nas décadas de 1930 e 1940, as ações filantrópicas se tornam 

insuficientes para atender à racionalidade exigida pelo Estado no Brasil. Com isso, o Serviço 

Social, começa a “estruturar (com mais consistência) os respaldos teórico-metodológicos e 

ético-políticos fundamentadores da profissão, bem como começa a se organizar um arsenal 

técnico que possibilita sua intervenção” (idem, p. 10). A organização deste arsenal técnico, 

nestas décadas, encontravam-se interligados tanto ao acervo técnico das práticas tradicionais 

de assistência, quanto a necessidade de maior tecnificação e qualificação do Serviço Social. 

Diante desta necessidade, a profissão passou a importar a “produção profissional norte-

americana marcada pelos influxos advindos da sociologia conservadora norte-americana”, na 

qual existia uma perspectiva psicologizante que hipervalorizava a personalidade e a relação 

interpessoal no trato das manifestações da questão social.   

É “nesse caldo teórico, [que] o projeto profissional do Serviço Social também tende a 

se psicologizar-se” (NETTO, 1992, p. 118-20 apud TRINDADE, 2001, p. 11) e, seguindo esta 

perspectiva, o trato da questão social dado pelo Serviço Social se desenvolve, principalmente, 

por meio da abordagem do Serviço Social de Caso, bem como pela utilização da abordagem 

do Serviço Social de Grupo. O último consolida-se quando passa a ser articulado a 

perspectiva de Desenvolvimento de Comunidade, na década de 1960. 

Nos anos de 1950 e 1960, ocorre a ampliação do campo de atuação para o assistente 

social brasileiro, visto que este profissional passa a se envolver em trabalhos sociais de 

caráter ‘comunitário’, ou seja, sua intervenção passa a voltar-se para parcelas mais 

abrangentes da população. Isto traz inovações para os procedimentos interventivos do 

Serviço Social pois, esta profissão passa a interagir com diferentes instituições e profissionais. 
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Essa interação entre diferentes profissões expressa-se nos instrumentos e técnicas (advindos 

de diferentes disciplinas e não são utilizados exclusivamente pelos assistentes sociais) que 

viabilizam os processos de Desenvolvimento de Comunidade. “Isso significou uma ampliação 

nas abordagens profissionais dos assistentes sociais” (idem, p.13-4). 

À vista disso, podemos situar que quando nos voltamos para o uso dos ‘métodos 

profissionais’ de Caso, Grupo e Comunidade, observa-se que a disseminação desses 

métodos  

[...] trouxe um embasamento técnico mais consistente para a ação profissional, com a 
consequente utilização de um instrumental mais elaborado. No entanto, neles 
prevalece a centralidade formalista do método, levando o profissional a se preocupar 
tão somente em definir um instrumental-técnico, com maior precisão e controle. Desta 
maneira, encontramos uma concepção de método limitada a um conjunto de 
procedimentos predeterminados com a função de operacionalizar as ações através 
de instrumentos e técnicas que, por sua vez, são abordados apenas como atitudes e 
habilidades (idem, p.14).   

 

É diante destas transformações que, ao se relacionarem com as demandas sociais de 

cada época histórica (que solicitam a intervenção do assistente social) e a elaboração de 

respostas profissionais referentes à participação dos assistentes sociais nas intervenções 

sociais, é possível identificar a articulação do desenvolvimento desta profissão tanto com os 

diferentes projetos profissionais, bem como com as configurações dos espaços sócio-

ocupacionais.  

Diante disso, faz-se necessário pontuar que a relação da profissão com a consolidação 

um novo projeto profissional em consonância com as novas requisições postas pelo processo 

de modernização conservadora do Estado, na década de 1970, imprime ao Serviço Social do 

Brasil a característica de se modernizar e laicizar-se. Neste período “os assistentes sociais 

assumem atividades de planejamento, coordenação e avaliação de programas sociais, além 

de atividades de execução final, que já lhes eram peculiar” (idem, p.14); algo que exigiu a 

obtenção de novos instrumentais de intervenção mais sofisticados. Neste contexto, estando 

sintonizado com o padrão técnico-burocrático de gestão do desenvolvimento capitalista deste 

período, os assistentes sociais passam a utilizar a pesquisa social e o planejamento como 

instrumentos prioritário de sua prática. Ademais, a profissão reconhece as limitações de sua 

prática e, por isso, busca uma renovação que, a princípio, propôs a superação da prática 

profissional consolidada entre 1930 e 1960. “[...] no entanto, o máximo que conseguem é 

imprimir aos tradicionais métodos de Caso, Grupo e Comunidade um revestimento teórico-

técnico mais sofisticado” (idem, p. 15), buscando integra-los aos objetivos de envolver a classe 

trabalhadora ao processo de desenvolvimentismo do país, dentre outros aspectos.  

Com o fim dos 1970 e início dos anos de 1980, a hegemonia do projeto profissional 

conservador passa a ser questionada por profissionais interligados ao segmento da tradição 

profissional e por setores profissionais que se incompatibilizam com as inovações da 
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modernização. É valido ressaltar que, no debate profissional dos anos de 1980, essas duas 

principais tendências críticas ao projeto conservador, constituiu-se as principais direções de 

renovação da profissão: a vertente de reatualizarão do conservadorismo e a vertente de 

ruptura. A primeira vertente, de acordo com Trindade (2001), não se constituía como um novo 

projeto profissional, pois apesar da incorporação da fenomenologia3, a orientação profissional 

permanece aliada aos projetos de institucionalização e modernização. Já a segunda vertente, 

é perpassada pelo processo de um clima político de luta pela redemocratização do país, assim 

como pela existência de “parcelas significativas da categoria reconhecer a necessidade de 

recorrer a um conhecimento desvelador das contradições da realidade, que possibilite uma 

postura profissional mais voltada aos interesses dos setores subalternos da sociedade [...]” 

(idem, p. 18).  

 

Assim, um outro projeto profissional se põe no universo do Serviço Social, mas com 
um diferencial: é o primeiro a enfrentar criticamente a gênese e o desenvolvimento da 
profissão, priorizando os questionamentos à estrutura econômico-social e não se 
limitando a promover mudanças na constituição interna do serviço Social. Daí sua 
capacidade de polarizar antagonicamente com os projetos já existentes. Sua 
importância não minimiza a infinidade de problemas teóricos e políticos que se 
desencadeia em seu processo de constituição, mas estes não impedem que, ao longo 
da década de 80, o projeto profissional de ruptura amadureça e consiga garantir o seu 
lugar na história de renovação da profissão (idem, grifos da autora).  

 

É diante da existência desse projeto profissional que é posto em evidência 

questionamentos referentes a toda a base profissional até então construída em suas 

formulações teóricas e na prática, no interior das instituições. Trindade (2001) destaca que, a 

partir disso, o tratamento voltado ao instrumental técnico-operativo da profissão assume outra 

direção, sendo priorizado os instrumentais que viabilizem a participação de cunho coletivo4. É 

importante ressaltar que parte dos instrumentais utilizados nos trabalhos de desenvolvimento 

de comunidade nos anos 1960 e 1970, quando não são refutados, são retomados a partir de 

uma perspectiva em que não se busca a integração dos membros da comunidade, “mas 

objetivam o incremento da consciência de classe e o incentivo a ações de reinvidicação e 

organização para garantir direitos sociais” (idem, p. 19). O que ocorre é que há a adoção, por 

parte de alguns assistentes sociais, de uma perspectiva crítica que incide no direcionamento 

político que é dado aos instrumentais técnico-operativos desta profissão.  

                                                 
3 Nela, desenvolve-se um processo de ajuda psicossocial desarticulada a determinações históricas, no qual a 
noção de cliente é substituída pela de pessoa, que por meio do diálogo com o assistente social, experimenta um 
processo de reflexão para transformar a sua realidade. A entrevista é o instrumento básico para viabilizar o diálogo 
entre o cliente e o assistente social, sendo utilizada por uma perspectiva diferenciada daquela assumida pelos 
modelos funcionais de prática (TRINDADE, 2001). 
4 “Os instrumentos burocráticos e administrativos de organização formal do aparato de serviços institucionais, as 

técnicas de abordagem individual (de cunho psicologizante) e de grupo (terapêuticas), não são incluídos nessas 
formulações da ruptura” (TRINDADE, 2001, p. 18). 
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Como é possível notar, a partir do desenvolvimento de um novo projeto profissional, 

assim como as mudanças sócio-históricas ocorridas no Brasil e as modificações no caráter 

das demandas que chegam ao assistente social, as respostas que é dada por esta profissão 

a estas demandas são modificadas; estas características perpassam a década de 1990 até 

os dias atuais mas, ainda assim, “verificamos que os efeitos sócio-ideológicos produzidos pela 

prática do Serviço Social tomam parte de novos processos econômico-sociais que estão em 

curso na sociedade contemporânea” (idem, p. 20), diante de um novo contexto de 

reordenamento das formas de enfrentamento das manifestações da questão social (Cf. 

TRINDADE, 2001). 

 Diante das considerações realizadas a respeito da profissão do Serviço Social e o uso 

do seu instrumental técnico-operativo ao longo da história brasileira, é válido destacar que: 

 

A permanência de procedimentos de caráter individual, grupal, coletivo e 
administrativo-organizacional não expressa a mera continuidade de um padrão 
(permanente e imutável) inerente à prática do Serviço Social. Isto porque a 
configuração dos procedimentos e do instrumental técnico-operativo acompanha as 
alterações históricas da base sócio-organizacional do Serviço Social e está marcado 
por tratamentos diferenciados conferidos pelos projetos profissionais. Ainda que 
alguns instrumentos e técnicas constituam o acervo interventivo dos assistentes 
sociais desde os primórdios, eles são acionados como parte dos procedimentos que 
constituem um processo de intervenção nas relações sociais. Assim, o instrumental 
coloca-se como um conjunto articulado historicamente, pois faz parte do atendimento 
de necessidades reais, permeadas pelas relações sociais. Não se constituindo, 
portanto, um acervo neutro e meramente técnico, embora assim seja apresentado 
pelo pensamento dominante, racional-formal (idem, p. 22). 

 

Levando isso em consideração, ao elucidarmos sobre o instrumental técnico-operativo 

numa perspectiva crítica, é possível reforçar a ideia de que o seu uso, além de acompanhar 

as alterações históricas da base sócio-organizacional do Serviço Social, é marcado pela 

dinâmica de cada movimento histórico da sociedade burguesa bem como “pelas 

respostas/projetos profissionais elaborados pela categoria” (idem). Além disso, deve-se 

considerar o espaço sócio-ocupacional em que se desenvolve a prática do assistente social, 

as demandas e requisições que chegam até este profissional, o perfil dos diferentes usuários 

que recorrem aos diversos setores de serviços ao qual o assistente social se vincula, etc. 

Estes são aspectos, dentre tantos outros, não devem ser ignorados ou concebidos como algo 

de importância inferior. 

Sendo desta forma, entender sua constituição e, principalmente, no que representa a 

dimensão técnico-operativa no Serviço Social e o instrumental técnico-operativo desta 

profissão, a partir de uma perspectiva crítica, desemboca numa relação entre ambos em que 

é possível identificar que eles têm suas particularidades, mas, nem por isso, são coisas 

estanques e nem desconexas, uma vez que as particularidades de cada um deles trazem, em 

si, uma relação não só necessária, mas intrínseca. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, a profissão do Serviço Social é identificada como mais uma das 

profissões inseridas na divisão social e técnica do trabalho a partir do desenvolvimento do 

capitalismo monopolista. Tendo em vista a noção de assalariamento deste profissional e a 

sua funcionalidade para a reprodução do capital, defendemos que sua prática se dá 

exclusivamente no âmbito das atividades relacionadas à esfera da regulação das relações 

sociais. Assim sendo, buscamos destacar a dimensão técnico-operativa, não de forma isolada 

e/ou de forma simplória e estanque do “como fazer” do assistente social. Vimos que, apesar 

de no cotidiano, por vezes, uma dimensão ser mais evidenciada que as outras (como por 

exemplo, pode ocorrer com a dimensão técnico-operativa, por se constituir na “forma de 

aparecer” da profissão) e o uso do instrumental técnico-operativo da profissão ter a constante 

necessidade de ser acionado, muitos outros aspectos devem ser levados em conta a partir de 

uma perspectiva de totalidade.  

Foi possível evidenciar a apreensão realizada a respeito do instrumental técnico-

operativo do Serviço Social. Este, assim como a profissão e a dimensão técnico-operativa, 

não pode ser visto como algo isolado, permanente, imutável e desprovido de dimensão 

política. Aludimos que um dos objetivos deste artigo, foi buscar apresentar esses três 

elementos de forma articulada, pois assim são concebidos a partir da perspectiva supracitada. 

Acreditamos que a proposta deste estudo, embora apresentada de forma muito 

introdutória, tem uma devida relevância para aqueles que buscam entender o exercício 

profissional e a contribuição (ou não) que o mesmo venha a ter para a classe trabalhadora 

atendida pelos profissionais do Serviço Social nas mais variadas instâncias existentes na 

sociedade capitalista. 
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