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RESUMO 

 

 

Este trabalho trata sobre a utilização da Entrevista no processo de trabalho da Equipe de 

Serviço Social da Coordenadora de Apoio ao Escolar (CEMEAES) de Macaé/RJ. E tem 

como objetivo analisar a direção ético-política impressa na utilização deste instrumento 

durante a atuação profissional. Inicia por um breve histórico da trajetória do Serviço Social 

no Brasil, partindo de sua origem até a contemporaneidade, com foco sobre a utilização dos 

instrumentos de intervenção e sobre o direcionamento ético-político que pautava o trabalho 

dos Assistentes Sociais ao longo da constituição histórica da profissão. Este resgate é 

fundamental para a compreensão da atual posição ético-política da categoria durante a 

atuação profissional. A pesquisa fundamenta-se na concepção crítica fundamentada no 

materialismo-histórico dialético de Marx, e desta forma analisa a Entrevista a partir do 

entendimento do Serviço Social enquanto uma profissão investigativa e interventiva inserido 

na totalidade social, e que cuja materialidade se constrói a partir de um rol de competências 

articuladas entre si, quais sejam: conhecimentos teórico-metodológicos, compromisso ético-

político e habilidades técnico-operativas. Para assim, indicar sua utilização em defesa ao 

processo de emancipação humana e democratização das relações sociais. Por fim, realiza 

uma análise sobre a utilização da Entrevista no processo de trabalho da equipe de Serviço 

Social do CEMEAES, ressaltando durante este processo ações que evidenciem o atual 

Projeto Ético-Político Profissional.  

 

 

Palavras Chave: Instrumento de Trabalho, Entrevista e Prática Emancipatória. 
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ABSTRACT 

 

 

 This article is about the use of the interview at the process of CEMEAES – Coordenadoria 

de Apoio ao Escolar (CEMEAES) de Macaé/RJ. It aims to analyze the ethical-political 

direction printed on the use of this tool for the professional performance. Begins with a brief 

history of the trajectory of Social Work in Brazil, from its origin to contemporaneity, focusing 

on the use of the instruments and the political-ethical approach that marked the work process 

of social workers over the historical constitution of the profession. This rescue is crucial to 

understanding the current position of the ethical-political category during the professional 

performance. The research is based on an critical based on the dialectical  historical-

materialism of Marx , so it analyzes the interview based on the understanding of social work 

profession as an investigative and interventional inserted into the social totality, and whose 

materiality is constructed from an array of interconnected skills, which are: theoretical-

methodological knowledge, ethical-political and technical-operational skills. End so, 

indicating its use in defending the process of human emancipation and democratization of 

social relations. Finally, perform an analysis on the use of the interview process the team 

work of Social Services CEMEAS, emphasizing actions that demonstrate the current Ethical-

Political Professional Project. 

 

 

Key-words: Instruments, Interview and Emancipation practices.   
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso pretende discutir acerca do 

direcionamento ético-político implicado na utilização da Entrevista como técnica do trabalho 

profissional da equipe de Serviço Social do Centro Municipal de Apoio ao Escolar - 

CEMEAES de Macaé-RJ.   

Propõe-se uma reflexão sobre o contexto e as determinações sócio-históricas e 

políticas que perpassam a dinâmica institucional do CEMEAES e como estas determinações 

influem na ação profissional.  Porém foi dado foco ao processo de utilização da Entrevista, e 

seus possíveis desdobramentos técnicos, ou seja, as repostas dadas as demandas 

apresentadas durante o processo do trabalho. Desta forma, questiona-se o instrumento 

Entrevista por sua potencialidade de implicar direcionamentos segundo os princípios ético-

políticos defendidos hoje pela categoria profissional dos Assistentes Sociais e de implicar 

direcionamentos que tendam ao pensamento conservador. 

Partindo da perspectiva dialética materialista de Marx, busca-se analisar a utilização 

da Entrevista no processo de trabalho dos Assistentes Sociais do CEMEAES, a partir da 

compreensão da totalidade da realidade social que estão inseridos, totalidade esta que 

representa mais que a soma das partes, pois o trabalho profissional e suas relações com o 

usuário constituem um complexo que é dinamizado e articulado com outras relações 

societárias que permeiam a particularidade do município de Macaé. Assim, pretende-se 

contribuir com a reflexão de algumas contradições existentes no processo de trabalho 

destes profissionais, indo além da singularidade do cotidiano do trabalho. A perspectiva 

dialética compreende as questões enfrentadas durante este processo como parte de um 

contexto político, socioeconômico da realidade que pretende ser observada.  

Desta forma, esta pesquisa buscará analisar a utilização da Entrevista enquanto 

instrumento de trabalho profissional do Assistente Social no CEMEAES, que pode estar 

apoiada em duas perspectivas ético-políticas: a primeira substanciada na corrente defendida 

pelo atual Projeto Ético-Político hegemônico, o qual prima pela garantia do acesso aos bens 

e serviços enquanto direitos dos usuários e pela democratização das relações institucionais, 

pela defesa do aprofundamento da cidadania entendida como a participação política e 

socialização da riqueza produzida, pelo reconhecimento da liberdade como valor ético 

central e pelo posicionamento em favor da equidade social (CFESS, 1993) e; a segunda 

perspectiva pautada num viés ético-político que reforça a lógica institucional e o sistema 
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hegemônico de organização da sociedade e que, portanto, vincula-se ao Serviço Social 

tradicional. 

 Escolher aprofundar o conhecimento sobre a dimensão ético-política que existe na 

utilização do instrumento de trabalho do Assistente Social, no caso desta pesquisa a 

Entrevista, significa buscar a compreensão de algumas contradições que existem no 

cotidiano profissional. Em consonância com os princípios emancipatórios e de equidade 

social defendidos hoje pela maior parte da categoria, considera-se relevante refletir sobre 

questões da realidade social que tendem a ficar obscurecidas na cotidianidade do trabalho. 

Estas questões tendem a obstacularizar o acesso aos direitos dos usuários e o pleno 

desenvolvimento desses sujeitos em prol da emancipação humana, como defendem os 

princípios fundamentais do atual Projeto Profissional do Serviço Social.  

O recorte da pesquisa no CEMEAES se deu devido ao contexto institucional e sócio-

histórico no qual se insere, revelando grande potencial de trabalho para o Serviço Social. 

Localizado em Macaé, município de território com grandes jazidas de petróleo e inclusive 

com recentes descobertas de reservas no pré-sal, o CEMEAES constitui-se em uma 

instituição que atende a demanda oriunda do processo econômico-político que caracteriza 

esta cidade. A riqueza econômica de Macaé é conhecida em todo o estado fluminense e 

este fato atrai além dos grandes capitais industriais para investimento, pessoas que buscam 

melhores condições de vida através de uma chance de entrar no mercado vinculado ao 

petróleo e gás. Porém, como aprofundaremos no capítulo três que trata da instituição e sua 

localização, sabe-se que a atual dinâmica de organização societária e do processo produtivo 

do sistema capitalista não absorvem toda a mão-de-obra do mercado. Grande parte desta 

população fica excluída ou submetida à empregos precários e mal remunerados.      

O CEMEAES é uma das instituições públicas que presta atendimentos aos usuários 

que fazem parte das famílias desta população que estão fora do processo produtivo ou 

inseridas nele precariamente, e por isto estas buscam nos serviços públicos uma forma de 

fazer frente a sua subsistência. Os profissionais destas instituições são chamados para 

atuar nesse contexto e atender as demandas geradas por esse processo desigual. Assim, a 

equipe de Serviço Social do CEMEAES não está fora desta particularidade da cidade de 

Macaé, sendo necessária então a compreensão da singularidade desses usuários e do 

trabalho profissional a partir do movimento real da sociedade em mediação do singular à 

totalidade.  

Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a direção ético-política 

impressa na utilização da Entrevista no trabalho profissional da equipe de Assistentes 

Sociais da Coordenadoria de Apoio ao Escolar – CEMEAES- Macaé – RJ. E tem como 

objetivos específicos: Conhecer a dimensão técnico-operativa do Serviço Social em 
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articulação com as dimensões ético-política e teórico-metodológica, ao longo do processo 

histórico desde a origem da profissão no Brasil até a contemporaneidade; Realizar 

levantamento mais aprofundado sobre os elementos técnicos e operativos da Entrevista, 

como por exemplo, planejamento da entrevista, objetivo, desenvolvimento, abordagem 

inicial e final, encaminhamentos, orientações sociais, roteiro de entrevista, avaliação da 

entrevista e melhorias possíveis de serem implementada na técnica, e; Analisar criticamente 

a utilização do instrumento Entrevista na equipe de serviço social do CEMEAES – 

Macaé/RJ. 

Realizou-se uma pesquisa junto a equipe de Serviço Social do CEMEAES para o 

recolhimento de dados e análise sobre a Entrevista como um instrumento de trabalho 

profissional. Para tanto, utilizou-se como técnica de pesquisa para coleta de dados 

entrevistas com os profissionais da equipe. A entrevista para pesquisa social constitui-se um 

meio pelo qual o pesquisador pode se aproximar do objeto pesquisado, e um potencial 

instrumento para coleta de dado para análise. Nesse sentido, elaborou-se um o roteiro pré-

estruturado para chegar aos dados que subsidiaram a pesquisa. Este roteiro trouxe 

elementos alguns questionamentos para nortear a pesquisa e desenvolver a argumentação 

que sustentará a hipótese levantada.  

Assim são questões norteadoras da pesquisa: os elementos da realidade social e 

das demandas dos usuários possíveis de serem observados durante esse instrumento, os 

desdobramentos interventivos da Entrevista, a aplicação da técnica como potencializadora 

de uma intencionalidade do profissional durante o processo de intervenção, ou seja,  parte-

se de elementos que fundamentam a condução da Entrevista e seus possíveis 

desdobramentos ético-político. Nesse sentido, questiona-se como o instrumento da 

Entrevista no CEMEAES pode trazer transformações efetivas na vida dos usuários dos 

serviços da instituição e qual é função social deste instrumento no trabalho do Assistente 

Social. Pretende-se trazer a reflexão sobre como instrumento também pode trazer 

elementos que evidencie o atual Projeto Ético- Político Profissional. Nessa perspectiva, 

como é possível compreender o instrumento da Entrevista no processo de mediação destas 

demandas e na indicação de possíveis respostas? Pretende-se analisar e compreender, 

neste trabalho, como a utilização da Entrevista enquanto técnica do trabalho profissional do 

Assistente Social é uma mediação capaz de conduzir ações em prol da emancipação 

desses sujeitos e do desenvolvimento de uma cidadania pautada na não exploração de uma 

classe sobre a outra, ou como é utilizada para reforço da ordem societária vigente.  

A metodologia de pesquisa foi pautada na perspectiva crítica do materialismo 

histórico-dialético. Desta forma, os elementos levantados foram analisados a partir do 

movimento dialético que parte do singular ao particular e do particular ao singular.  
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Considera-se que com esta perspectiva é possível compreender as complexidades que 

perpassam o objeto estudado, e quais são as especificidades nas relações sociais que 

constituem o processo de trabalho. Pretende-se desta forma compreender a partir da 

totalidade social, os direcionamentos ético-políticos que se apresentam durante a utilização 

da Entrevista, ou seja, apreender estes direcionamentos não de forma focalizadora na ação 

ou execução do instrumento, mas sim de maneira que compreenda a singularidade do 

processo de trabalho junto a totalidade que este processo está inserido.  

Para melhor apresentação do conteúdo e apresentação da argumentação que 

sustenta a hipótese levantada, este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro 

falará sobre como o instrumento de trabalho foi compreendido durante o processo de 

constituição do Serviço Social em três correntes diferentes, a conservadora, a chamada 

tecnicista e a perspectiva contemporânea baseada no atual projeto que norteia a profissão. 

O segundo capítulo fala sobre as dimensões do trabalho profissional; a atitude investigativa 

e interventiva do Serviço Social e sobre a Entrevista. Explana-se sobre seu conceito e como 

este se alterou durante o processo de constituição da profissão e sobre as principais 

técnicas abordadas na literatura. E por fim, no terceiro capítulo levanta-se a história que 

caracteriza o município de Macaé e da instituição para então partir para os dados e análises 

das entrevistas com os Assistentes Sociais, destacando-se os momentos do processo do 

trabalho em que ficam ou não evidenciados os princípios ético-político do atual Projeto 

Professional. 
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1 PERSPECTIVAS INTERVENTIVAS NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL: UM 
RESGATE HISTÓRICO DOS FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL 

 

 

Pretende-se realizar um breve histórico da trajetória do Serviço Social no Brasil, 

partindo de sua origem até a contemporaneidade. Não é intenção desta parte do trabalho 

esgotar todos os pontos sobre os fundamentos teórico-metodológicos e históricos da 

profissão, o foco desta trajetória será sobre a utilização dos instrumentos de intervenção e 

qual direcionamento ético-político que pautava o trabalho dos Assistentes Sociais ao longo 

do amadurecimento do Serviço Social. 

 

1.1 Serviço Social e a perspectiva de intervenção nos primeiros passos da profissão  

O contexto histórico que surge o Serviço Social Brasileiro se deu em meio a grandes 

efervescências sociais. A partir de década de 20 do século passado, o pauperismo 

engendrado pelo conflituoso processo de industrialização e constituição da massa proletária 

no Brasil, levou essas classes à manifestações e movimentações que visavam melhores 

condições de vida. Iamamoto (2004) explana sobre esta situação singular no Brasil, e 

explica que este país por muito tempo obteve sua sustentação econômica pautada em agro-

exportação cafeeira e quando recebeu a industrialização via as concepções liberais 

européias, estas chegaram aqui de forma enviesada. A iniciante indústria fora financiada 

pelas grandes potências que pretendiam expandir seus mercados, porém o processo de 

industrialização não ocorreu da mesma forma no Brasil comparado com as grandes 

potências. Pois particularidades como a dependência econômica e a submissão política a 

esses países configuraram outra história de “progresso” para este país.  

Junto a isto, como parte da particularidade do Brasil, esse processo ocorreu em meio 

a uma disputa econômica-política, era a busca pelo poder entre as classes médias urbanas 

que não contemplavam a política do café com leite (controle monopolizado do poder do país 

que se dividia somente por Minas Gerais e São Paulo) e estavam insatisfeitas com essa 

situação.  

 Essa disputa foi tomando maior contorno a partir de 1929, ano em que a economia 

mundial passou por grandes transformações: desencadeada a partir do crash da Bolsa de 

Nova Iorque, a crise do capital devido à super produção de mercadorias sem a vazão para 

mercado, acarretou o aumentou do pauperismo das massas, principalmente em países 
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economicamente dependentes das grandes potências. Nesse contexto, com a 

implementação das medidas keynesianas para a superação da crise, o Estado passará a 

mediar junto ao mercado essas relações conflituosas intervindo diretamente na economia a 

fim de retomar as elevadas taxas de lucro do capital.  Frente a este cenário, além da grande 

disputa pelo poder no Brasil entre as oligarquias cafeeira e as classes médias urbanas, 

outro elemento se mostrava de grande relevância: as respostas que deveriam ser dadas à 

população frente à questão social1.  

Duas instâncias irão se destacar para responder às expressões a questão social: o 

primeiro é o Estado, que como vimos passava por disputas no poder. Por um determinado 

período não reconheceu as reivindicações por melhores condições de vida do incipiente 

proletariado como demanda por cidadania social, e suas manifestações foram respondidas 

por forte repressão policial.  E a partir da década de 1930, as parcelas urbanas contrárias às 

oligarquias irão se juntar a massa proletária e buscarão responder à questão social de forma 

a tentar legitimar seu poder, porém o fazem de maneira paternalista, corporativista. 

Importante ressaltar que a característica principal do Estado nesse período é a atitude 

corporativista como estratégia para atender a demanda do capital de acumulação.  

O Estado assume paulatinamente uma organização corporativa, 
canalizando para sua órbita os interesses divergentes que emergem das 
contradições entre as diferentes frações dominantes e as reivindicações dos 
setores populares, para, em nome da harmonia social e desenvolvimento, 
da colaboração entre as classes, repolitizá-las e discipliná-las, no sentido de 
transformar num poderoso instrumento de expansão e acumulação 

capitalista (IAMAMOTO, 2004, p. 151).      

 

  A segunda instância é a Igreja Católica que irá se aliar ao Estado (com certa parcela 

deste, pois a missão da sua ação católica era contra o comunismo e contra o liberalismo) 

para responder ao pauperismo, e também com a intenção de rever alguns privilégios que 

estava perdendo principalmente após a laicização de algumas partes do Estado. A Igreja 

entendia que era necessário retomar os fiéis, e alavancar sua doutrina através de uma 

reação atrelada aos movimentos leigos católicos. Propunha-se trazer a cristianização de 

volta à sociedade civil, a Igreja via esta aproximação como o melhor caminho para atingir 

seu objetivo. Ou seja, sua doutrina compreendia que a solução para a sociedade civil e para 

o pauperismo era a cristianização. E foi desta conjuntara e por uma parcela de população da 

                                                
1
 Questão social aqui será tratada como nos remete Iamamoto (2004), expressões das mazelas causadas pelo 

conflito entre capital e trabalho oriundas do sistema capitalista no processo de consolidação do capital 
monopolista. Este sistema fundamenta seu modo de produção a partir da propriedade privada e centralização 
dos meios de produção, expropria parte do valor produzido pelo trabalho e não pago a seus produtores, ou seja, 
o processo de produção se apropria da riqueza socialmente produzida, pois não retorna aos seus produtores 
tudo o que foi produzido. Isto da origem ao pauperismo e acarreta mudanças na sociedade, alterando a vida da 
classe trabalhadora objetivamente e subjetivamente. 
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classe alta, principalmente a atrelada à Igreja Católica que os primeiros agentes da 

profissão irão surgir (IAMAMOTO, 2004). 

A conjuntura política e social presente naquele momento [...] abrirá à Igreja 
uma enorme campo de intervenção na vida social. Ela será chamada a 
desempenhar um importante papel nos momentos mais críticos para a 
estabilidade do novo regime e com ele disputará arduamente a delimitação 
das áreas e competências de controle social e ideológico (IAMAMOTO, 
2004, p.155). 

  

Assim, suas ações foram voltadas para o reforço das relações societárias que se 

instauravam, e por isso agiam na singularidade do indivíduo, na perspectiva de adaptá-lo a 

esta situação e amenizar o conflito entre capital-trabalho. A Igreja teve seu fundamental 

papel na reprodução social naquele período, e o Serviço Social naquele primeiro momento, 

utilizou desta fonte doutrinária em sua ação profissional. Nesta vertente, a realidade social é 

explicada pelos fundamentos da filosofia neotomista, pelo pensamento conservador e pela 

concepção analítica do positivismo. Desta forma, os valores éticos que pautavam a 

intervenção do Assistente Social – e que inclusive estavam presentes no primeiro código de 

ética profissional – eram a defesa do pensamento cristão e do bem comum, respeito às leis 

de Deus e aos direitos naturais do homem, em fim, primavam pela dignidade da pessoa 

humana e a caridade cristã. A profissão era concebida como uma vocação e um atributo 

feminino, em que a ajuda e a compaixão eram elementos importantes nesse processo 

(BRITES, 2000).  

Nesse sentido, atuação do Serviço Social se configurou naquele momento com 

cunho moralizador, culpabilizando o indivíduo por seus problemas e por não se adaptar a 

sociedade. O sujeito era considerado desajustado e precisava e orientações morais para 

sair das condições que se encontravam. A questão social era entendida como um problema 

moral do indivíduo, e era enfrentada a partir do enquadramento dos sujeitos á ordem.  

 Esta foi a perspectiva ético-política base para a profissão naquele período. Ou seja, 

o Serviço Social também participará desse processo de reprodução social, de manutenção 

da ordem societária que se instaurava (IAMAMOTO, 2007). 

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que mesmo influenciado pela doutrina 

católica o Serviço Social enquanto profissão não se configura como uma evolução de um 

arsenal técnico-operativo advindo historicamente das ações caritativas, ou somente a 

profissionalização dos agentes sociais que já realizavam atividades de filantropia junto a 

população pobre. Efetivamente, a profissão é demandada devido ao contexto histórico que 

conformou sua profissionalização, houve uma demanda concreta advinda do processo de 

constituição do capital monopolista. Assim, a profissão faz parte da divisão sócio-técnica do 

trabalho, participante do processo de reprodução das relações societárias inseridas no 
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modelo econômico de produção capitalista (NETTO, 2006).  Não se configura com uma 

“tecnificação” da assistência desenvolvida pela filantropia, e sim se configura como uma 

intervenção técnico-profissional, dada a necessidade do contexto social brasileiro por 

respostas frente às mazelas vividas pela classe trabalhadora (TRINDADE, 2001). Porém, 

isto não nega o fato de utilizarmos técnicas de intervenção junto à população que 

historicamente os agentes caritativos usufruíram.   

Como nos indica Martinelli (2007), a visita domiciliar foi um instrumento que desde os 

primórdios da profissão no contexto Europeu, era utilizada para o controle da vida da classe 

trabalhadora. Os agentes sociais visitavam as famílias para fiscalizar as condições de saúde 

e moradia e também utilizavam esse instrumento para disseminar entre a massa a forma 

capitalista de pensar e organizar a sociedade. Como instrumento de trabalho, a visita 

domiciliar foi utilizado no Serviço Social brasileiro no contexto de seu surgimento e 

institucionalização do país, com o mesmo sentido de controle e enquadramento. Este 

instrumento é um recurso de intervenção que ainda é empregado, porém com outro 

direcionamento ético-político2, que não mais se configura como no Serviço Social naquele 

período.  

 Assim com toda influência internacional na economia e na política no país, o Serviço 

Social Brasileiro nesse período também é fortemente marcado pela influência norte 

americana e européia. E, por isto, nomes como o de Mary Richimond e suas contribuições 

não puderam faltar. O capital em seu processo de expansão necessita de um instrumento 

ideológico que atinja as massas e consolide sua concepção. Como o berço desse processo 

está nas grandes potências econômicas, estas irão influenciar sobre as que delas 

dependem economicamente.3  

Mary Richimond que também faz parte das classes altas da sociedade escreverá o 

livro intitulado Diagnóstico Social. Ela concentra seus estudos no aperfeiçoamento dos 

instrumentos de intervenção da realidade, entre eles está também o instrumento da 

Entrevista. A finalidade desse aperfeiçoamento era para o ajustamento social, os 

instrumentos eram utilizados para se obter um diagnóstico da situação social e da 

personalidade do sujeito necessitado materialmente. Vide esse contexto, o Serviço Social de 

Caso e posteriormente de Grupo surgirão como as principais abordagens profissionais 

(TRINDADE, 2001). O Serviço Social de Caso consistia em uma abordagem individual, 

previa um diagnóstico para tratamento e transformação do sujeito para que o mesmo 

vivesse em conformidade com o meio e as normas de comportamento social. Através de um 

diagnóstico o Assistente Social indicava uma solução para a vida do sujeito em questão, em 

                                                
2
 Abordar-se-á este debate no item 1.3 

3
  Para maior aprofundamento sobre o Serviço Social Europeu e Norte-Americano consultar Martinelli, 2007. 
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prol de um harmônico funcionamento social. Tinha o foco constante na família, e entendia 

esta como a instância superior para o aporte do tratamento do indivíduo. 

O Serviço Social de Casos é o processo que desenvolve a personalidade 
através do ajustamento consciente, indivíduo por indivíduo, entre os 
homens e seu ambiente (RICHMOND Apud VIEIRA, 1978, p. 44). 

 

O diagnóstico consistia, segundo Vieira (1978), em um processo de aprofundamento 

do conhecimento sobre a “situação problema” e personalidade dos sujeitos. O primeiro 

contato do Assistente Social com seu “cliente” era designado para a constatação e estudo 

sobre a situação apresentada através do levantamento de dados e informações sobre os 

sujeitos e o meio no qual o mesmo está inserido, utilizando-se de instrumentos como 

entrevistas e visitas domiciliares. Em um segundo momento era para a reflexão e 

identificação sobre as causas e efeitos que levariam àquela situação e; por último, uma 

orientação propondo uma solução. Essa mesma autora indica modelos de diagnósticos, de 

acordo com cada situação apresentada: exemplos são o diagnóstico para problemas de 

personalidade, para investigação do histórico do problema, etc. Ou seja, apresentava 

modelos prontos a situações como se as mesmas fossem dadas e imutáveis, desconsidera 

toda a perspectiva histórica de constituição das relações sociais.   

O Serviço Social de Grupo surgirá nesta mesma perspectiva, porém com o recorte 

da realidade social, identificava um conjunto de indivíduos com a mesma situação 

considerada problema e de forma individualizada e fragmentada imprimia respostas para 

aquela parcela da população. Apesar de considerar que o meio pode influenciar sobre 

aquele determinado grupo de indivíduos, a abordagem ainda era desconexa da perpectiva 

que reconhece a totalidade social e do processo histórico de formação das relações 

societárias. O tratamento impresso ao grupo era para atingir um maior número de indivíduos 

para a readaptação.  

Trindade (2001) resgata como os instrumentos foram utilizados historicamente no 

Brasil, e aponta que no processo de reprodução social naquele período a profissão atuava 

junto à classe trabalhadora na orientação moral e social das famílias dos operários. Para tal 

utilizava-se da visita domiciliar, de aplicações de inquéritos sociais, entrevista com os 

membros da família, ou seja, instrumentos que possibilitavam a investigação sobre as reais 

condições das famílias operárias, porém com viés fiscalizador e repressor daquilo que 

fugisse da moral e dos costumes dominantes. Campagnoli (Apud TRINDADE, 2001) elenca 

os seguintes procedimentos utilizados pelo Serviço Social que reforçavam essa concepção: 

estudo das necessidades individuais, familiares e das localidades, avaliação das solicitações 

de ajuda, triagem dos problemas, aconselhamentos, concessão de bens materiais, 

inquéritos sociais, etc.    
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A essência buscada na intervenção do Serviço Social estava pautada no 

enfretamento da questão social priorizando os componentes individuais e subjetivos. As 

expressões materiais e coletivas naquele período não eram indicadas, era subsidiado 

apenas o “tratamento” do indivíduo em sua reintegração social.  

Para um bom trabalho do Assistente Social era primordial saber conciliar uma boa 

administração de recursos junto com uma ação educativa para perpetuar o pensamento 

conservador (ABREU, 2002). Sua atuação estava focalizada em questões aparentes da 

realidade social, tratando de forma fragmentada a questão social. O Serviço Social Brasileiro 

então é pautado por princípios ético-religiosos com fundamentos na doutrina católica e com 

características técnico-operativas fundamentadas no Serviço Social estrangeiro. A profissão 

entendia a desigualdade social como uma questão moral, então a sua prática era marcada 

pela tendência empiricista e pragmática. A raiz das desigualdades sociais consubstanciadas 

na estrutura capitalista não é revelada durante a intervenção profissional, apenas focam no 

sujeito e sua readaptação social. Esta foi uma maneira de amenizar os conflitos da classe 

operária. 

o tratamento moral da “questão social” é uma resposta política de várias 
forças sociais ao potencial emancipador das lutas proletárias; uma reação 
de caráter conservador que perpassa pelas estratégias do estado 
capitalista, pelo projeto social da Igreja Católica e pelo Serviço Social, no 
contexto de sua origem (BARROCO, 2006, p. 83). 

 

Desta forma, os primeiros passos da constituição da profissão no Brasil são 

fortemente marcados por um contexto histórico de enfrentamento político entre instâncias de 

poder e a ação profissional é caracterizada pela filosofia cristã. É possível observar isto no 

código de ética de 1947, que diz ser dever do Assistente Social “Respeitar no beneficiário do 

Serviço Social a dignidade da pessoa humana, inspirando-se na caridade cristã” (ABAS, 

SEC. II ART. 1). Como também se expressa na utilização dos instrumentos de trabalho, pois 

a pesquisa, os inquéritos e a classificação dos usuários, eram uma das atribuições do 

Assistente Social para obter informações dos usuários para fins de concessão dos 

benefícios oferecidos pela política pública estatal. O Assistente Social torna-se executor dos 

aparatos do Estado e trabalhador que atende aos fins da reprodução do status quo 

(IAMAMOTO, 2007a).   

O trabalho profissional é fundamentado por princípios morais religiosos, que 

identificavam os profissionais como bons agentes que ajudarão aos necessitados. Barroco 

(2006) explica que por mais bem intencionados que fossem esses profissionais o 

direcionamento ético-político empregado na ação reforçava a ordem capitalista hegemônica.  
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A ação profissional tem por objetivo eliminar os “desajustes sociais” através 
de uma intervenção moralizadora de caráter individualizado e 
psicologizante; os “problemas sociais são concebidos como um conjunto de 
“disfunções sociais”, julgadas moralmente segundo uma concepção de 
“normalidade” dada pelos valores cristãos (BARRACO, 2006, p. 96). 

 

 
 
 
1.2 Processo de amadurecimento do Serviço Social: a intenção de ruptura e o 
desenvolvimento dos instrumentos e técnicas na profissão.  

 

   

A partir da metade dos anos 1960 foi o período no qual o Serviço Social obteve um 

significativo desenvolvimento em termos de instrumentos e técnicas utilizados pela profissão 

sob a égide da ideologia desenvolvimentista. Isto se deu no contexto histórico-político que 

permeava o país neste período, implicando mudanças efetivas no discurso, formas de 

intervenção e no projeto profissional da categoria. Este processo que se estende até a 

década de 1970, foi um movimento histórico caracterizado por uma crise do paradigma 

tradicional na profissão e foi o primeiro passo para romper com o Serviço Social Tradicional. 

Os grandes pesquisadores e teóricos da profissão denominaram este marco como 

“Movimento de Reconceituação” do Serviço Social. 

 Partindo de Iamamoto (2004) para começar a explicar esse processo, se tem como 

base as transformações societárias, as quais impulsionaram mobilizações populares que 

reivindicavam condições dignas de vida. Desde os finais dos anos 40 para a metade dos 50 

do século XX, o Brasil passou por um período de transição de modelo econômico em que a 

atividade de agro-exportação deixava de ser o principal negócio e a indústria ocupava o 

lugar no mercado. Fala-se do processo de industrialização no país, o que era incipiente 

passou ser a principal atividade explorada pelo capital. Financiado pelo capital estrangeiro, o 

projeto que se instaurava era de aceleramento do crescimento econômico via 

industrialização. Acreditava-se ser possível acabar com a pobreza e a miséria oriunda de 

uma das crises de superprodução do sistema capitalista, somente após a superação do 

“atraso” econômico vivido pelo Brasil, este “atraso” era justificado pelas grandes potências 

internacionais, devido ao longo tempo em que a economia brasileira foi pautada na atividade 

agrária. O discurso que se instaurou, foi que via o processo de “modernização”, através da 

inserção de tecnologias e desenvolvimento da forças produtivas, seria a alternativa para o 

Brasil sair do nível de subdesenvolvido e alcançar as grandes potências. 
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O clima político cultural que pairou era do chamado à modernização, para a 

superação do subdesenvolvimento a partir da implementação de indústria e de tecnologias. 

Isto não pode ser analisado fora do contexto internacional, em que a economia 

estadunidense estava no processo de expansão e que investia sua economia em potenciais 

mercados consumidores. Assim, fortemente influenciada por esta economia e financiada 

pela mesma – inclusive o golpe militar em 1964 – o Brasil iniciou seu processo de 

“superação do subdesenvolvimento”. O referido golpe foi uma das estratégias do capital em 

seu processo de expansão para controlar repressivamente a classe trabalhadora e garantir 

o seu crescimento. IAMAMOTO (2007a) indicará este contexto político como 

desenvolvimento com segurança, no qual a ditadura militar repreendia fortemente qualquer 

manifestação de subversão à ordem vigente. Principalmente pela possível “ameaça” do 

comunismo, queriam controlar a pobreza e garantir que a massa não se rebele frente às 

mazelas oriundas do mesmo processo.        

Behring (2006, p. 135) assim contextualiza esse período no Brasil:  

o intenso salto econômico para diante promovido pela ditadura tem a ver 
com um projeto de intensa internacionalização da economia brasileira, 
aproveitando-se da necessidade imperiosa do capital de restaurar taxas de 
crescimento  

A autora fala do esgotamento do Estado de Bem-Estar Social no contexto 

internacional, e para se recuperar desta crise uma das táticas foi a exportação de capital 

para países de economias estratégicas para a retomada das elevadas taxas de lucro, nas 

palavras de Behring (2006, p. 135), “tentativa de se valorizar, pela ampliação dos mercados 

de bens fordistas nos locais em que estes tinham algum potencial de crescimento, como é o 

caso brasileiro, e pela exportação de capitais, buscando nichos de valorização”.    

Netto (2004) diz que não há dúvidas que a expansão da produção ocorreu via uma 

industrialização pesada, e tinha um viés somente de desenvolvimento e crescimento do 

grande capital, ficando as parcelas da base produtora da população fora desse processo.  

Define este período com uma reorganização do Estado, até mesmo na área das políticas 

setoriais para atender a essa nova perspectiva de organização da sociedade. O Serviço 

Social que se encontrava em questionamento e buscava compreender a sua função social 

diante do cenário político-social vigente, e não participara desse processo como 

coadjuvante. Esta profissão é uma das requisitadas para atuar no campo das políticas 

sociais, nas quais o objetivo era garantir o crescimento e ampliação do capital. 

A reorganização do Estado, “racionalizado” para gerenciar o processo de 
desenvolvimento em proveito dos monopólios, reequaciona inteira e 
profundamente não só os sentidos das políticas setoriais (então voltadas 
para favorecer o grande capital), mas especialmente toda a malha 
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organizacional encarregada de planejá-las e executá-las (NETTO, 2004, p. 

120 – grifos no original). 

 

    Para legitimar a ideologia de “modernização” do país via industrialização, setores 

estratégicos como a educação e a saúde foram tomados pelo Estado para se criar 

condições de continuidade do pensamento “moderno” que se instaurava. Inclusive 

chamando a participação popular para este desenvolvimento: estimulavam o trabalho e 

promoviam programas de governo que tinham como objetivo a integração e a promoção 

social no sentido de elevar o nível da qualidade de vida da população e erradicar a pobreza. 

Segundo a ideologia de modernização, para ganhar forma e se tornar hegemônica era 

necessário o envolvimento de toda a sociedade, tornar essa nova perspectiva de 

desenvolvimento econômico e de organização de vida em sociedade legítima para a 

população, principalmente as mais pauperizadas (ABREU, 2002). 

Behring (2006, p. 136) parafraseando Netto (1991) explica que  

a ditadura militar reeditou a modernização conservadora como via de 
aprofundamento das relações sociais capitalistas no Brasil, agora de 
natureza claramente monopolista, reconfigurando nesse processo a questão 
social, que passa a ser enfrentada num mix de repressão e assistência, 
tendo em vista manter sob o controle as forças do trabalho que 
despontavam. Nesse quadro, houve um forte incremento da política social 
brasileira.   

O Serviço Social se aproximará da perspectiva desenvolvimentista a partir da década 

de 1960 e passa a criticar sua tradicional submissão visando um novo padrão cultural e 

teórico, posto o corrente cenário de pauperização e as efervescências que vinham 

ocorrendo no país com mobilizações populares, inclusive vindas da Igreja Católica.  

Segundo Netto (Apud IAMAMOTO, 2007a) após o golpe de 1964 em que a situação 

política do país fica mais opressora, o Serviço Social não tinha abertura para questionar a 

ordem vigente devido à forte repressão. Então ele se voltou para questionar a si mesmo, 

seus objetivos perante a sociedade, porém dando profundidade ao seu desenvolvimento 

prático nos campos de atuação. 

Diante do clima repressivo e autoritário, fruto das mudanças políticas 
corridas da década de 60, os Assistentes Sociais refugiam-se, cada vez 
mais, em uma discussão dos elementos que supostamente conferem um 
perfil peculiar à profissão: objeto, objetivos, métodos e procedimentos de 
intervenção, enfatizando a metodologia profissional (IAMAMOTO, 2007a, 
p.33). 

 

Vide toda a mudança política e econômica que ocorria na época, a categoria 

profissional buscará novas concepções teóricas, metodológicas e técnicas que respondam a 
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isto. É nesse período que o Serviço Social se aproxima da tradição marxista (ainda com 

leituras de Marx via alguns de seus intérpretes) para explicar a dinâmica da sociedade e 

fundamentar seu trabalho profissional em prol da transformação social. Efetivamente isto 

não ocorreu de forma hegemônica na profissão, principalmente com a ditadura militar, 

período em que as teorias críticas eram duramente reprimidas.  

Neste contexto de mudanças, a Fenomenologia também foi um referencial teórico 

que o Serviço Social se aproximou e baseou a atuação profissional nesse período. Esta 

concepção teórica fica evidenciada nos instrumentos utilizados pelos profissionais, 

principalmente na sua relação com a população atendida. A Entrevista foi uns dos 

instrumentos mais utilizados, porém com uma perspectiva de viabilização de diálogo. Este 

diálogo seria a aproximação com o “cliente”, e nesse momento o Assistente Social seria um 

mentor no processo em que o próprio “cliente” promoveria sua transformação. A 

fenomenologia propunha a transformação no âmbito da individualidade (TRINDADE, 2001). 

Tendo uma imatura aproximação com teorias mais críticas, esse primeiro momento 

de intenção de ruptura com o Serviço Social tradicional é caracterizado por um viés 

funcionalista e tecnicista, considerando que o desenvolvimento de técnicas era suficiente 

para o bom trabalho profissional. Mesmo assim é o início do questionamento da sua posição 

dentro da sociedade, na medida em que se aproximou desses movimentos e mobilizações 

que lutavam por melhores condições de vida. E como já apontado, o processo de expansão 

do capital acarretou o agravamento das mazelas sociais, e o Serviço Social tem como foco 

essa parcela da população (BARROCO, 2006).  

No Brasil a perspectiva de desenvolvimento de Jânio Quadros é diferente do modelo 

instaurado no primeiro momento por Juscelino Kusbschek, no qual o último é concebido por 

um programa de governo em que o aspecto social estava à segunda medida em 

comparação ao aspecto econômico. A idéia do progresso de Juscelino se caracterizou por 

um víeis mais economicista, e o Serviço Social primeiramente esteve alheio a essa 

perspectiva que não englobava o social (IAMAMOTO, 2004). Isto não quer dizer que a 

profissão não fosse demandada para atuar junto às expressões da questão social que se 

agravavam nesse contexto, o Serviço Social é chamado para o controle da massa 

trabalhadora contribuindo para expansão do capital. Isto acarretou “uma diferenciação e 

uma especialização das próprias atividades dos assistentes sociais” e “uma expansão 

qualitativa da demanda dos quadros técnicos do serviço social” (NETTO, 2004, p.121, grifos 

no original).  

O II Congresso Brasileiro de Serviço Social (CBAS) realizado em 1961 evidencia 

essa aproximação com a perspectiva Janista que tinha uma linha geral do desenvolvimento, 
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não somente no aspecto econômico, mas associados com reformas sociais, políticas e 

culturais para se atingir um grau de desenvolvimento satisfatório. Desta forma, as plenárias 

foram organizadas sobre o contexto político-econômico e seus rebatimentos nas relações 

societárias que o país vivia. E as falas eram em prol do Serviço Social abarcar essa nova 

concepção e romper com os moldes tradicionais para auxiliar no progresso do Brasil de uma 

forma geral. Como já apontado, isto não ocorreu de forma igualitária, e essa nova 

perspectiva de trabalho fica mais evidenciada nos profissionais que já atuavam com o 

Desenvolvimento de Comunidade (IAMAMOTO, 2004).  

Partindo do trabalho com o Desenvolvimento de Comunidade para compreender 

como a população foi envolvida no projeto desenvolvimentista (e claro para a legitimação do 

mesmo), devemos qualificá-lo como um importante instrumento nesse processo. Netto 

(2004) indica que nesse período turbulento que influencia a profissão, os olhares dos 

Assistentes Sociais se voltaram para uma perspectiva de intervenção no macrossocial. Por 

este motivo que o enfoque do trabalho passa do individual para uma visão mais ampla de 

comunidade. Naquele momento a profissão ampliava seus objetivos para a “promoção da 

harmonia social na relação Estado/Sociedade, através de uma abordagem mais coletiva” 

(TRINDADE, 2001, p. 31).  

Porém, Netto (2004, p. 137), nos ressalva que o Desenvolvimento de Comunidade 

era uma técnica de intervenção ainda “acrítica e profundamente mistificador dos processos 

sociais reais” e também não indicava “uma ruptura com os pressupostos sociais gerais do 

tradicionalismo”, pois não havia o amadurecimento teórico e técnico da profissão e não há 

como deixar de evidenciar que aquele contexto foi duramente reprimido pelo golpe militar de 

1964 e influenciou na ação profissional.  

Seguindo a mesma perspectiva:  

as experiências de DC constituíram processos de “mudança cultural 
dirigida”, tendendo a uma verdadeira manipulação ideológica sobre as 
necessidades (materiais e subjetivas) das classes subalternas. Essas 
experiências visam imprimir mudanças em determinada direção 
(programada), dando a impressão que as mudanças são desejadas e 
provocadas pela própria comunidade (AMMANN Apud ABREU, 2002, 
p.117). 

 

Nos termos de aprofundamento de técnicas de intervenção ainda assim foi de grande 

contribuição, pois os Assistentes Sociais começaram a se integrar em grupos 

multiprofissionais e também se alocaram na gestão de programas e recursos. Já que o 

Estado passava por um processo de reorganização, inclusive de políticas públicas (NETTO, 

2004). Nessa perspectiva o Serviço Social utilizou-se de técnicas e instrumentos tais como: 

documentação, observação, Entrevista (novamente porém com outra configuração), reunião 
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palestra, recursos áudio-visuais, pesquisa-ação, ou seja, instrumentos que legitimassem a 

abordagem comunitária. Configurou-se nesse período o Serviço Social de Comunidade 

(TRINDADE, 2001).             

O Serviço Social participará do contexto de modernização que passava o país, e 

atuará para a reorganização do modo de vida (cultura) dos indivíduos. A participação 

popular foi o elemento central para ocorrer este desenvolvimento. Era necessário que toda a 

população se ajustasse a essa realidade, e o discurso era que as oportunidades virão e 

bastava se integrar a elas. Evidente que para a efetivação dessa ideologia, essa 

participação era controlada via às dimensões do trabalho sobre a reprodução das relações 

societárias que eram em prol da acumulação do capital (IAMAMOTO, 2007a).  

Esta é a primeira intenção de ruptura com o pensamento tradicional que passará o 

Serviço Social, porém ainda não romperá com a perspectiva que afirma a ordem social 

vigente. O projeto profissional que pautava a profissão não contemplava enquanto 

inspiração o projeto societário da classe trabalhadora. 

Assim, mesmo o Serviço Social questionando-se, tanto sobre suas concepções 

teóricas como também sobre suas técnicas de intervenção diante da nova demanda vinda 

do processo de transformações político-econômicas que perpassava o país, nesse primeiro 

momento não rompe definitivamente com a corrente teórica tradicional, e ao contrário, 

aperfeiçoa redefinindo a profissão em um cunho tecnicista e positivista (ABREU, 2004). 

Configurando assim o chamado para modernização, um aperfeiçoamento dos instrumentos 

e técnicas para atender a nova demanda de forma funcionalista. O Assistente Social passou 

a ser reconhecido como um administrador dos aparelhos burocráticos do Estado, e assume 

“atividades de planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação dos programas 

sociais além das atividades de execução final que lhes eram peculiar” (TRINDADE, 2001, p. 

32).  

  Segundo Iamamoto (2007a), é importante compreender a contradição existente 

frente ao que foi apresentado (a intenção de romper com o tradicionalismo e o reforço que 

foi dado ao mesmo) para explicar o movimento no qual passou a profissão. A autora 

compara a perspectiva de modernização das técnicas de intervenção com a preservação do 

pensamento conservador da seguinte forma: “de um lado é preciso aperfeiçoar o 

instrumental operativo, com as metodologias de ação, com busca de padrões de eficiência, 

a sofisticação de modelo de análise, diagnóstico e planejamento” (IAMAMOTO, 2007a, p. 

32) tudo isso para se adequar aos novos tempos e demandas que se apresentavam. E de 

outro lado, o discurso se aproximava da concepção de modernidade das Ciências Sociais e 

adolescia o trabalho do Assistente Social para uma perspectiva de mudança de hábitos e 
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comportamentos do trabalhador, pretendendo a adequação do mesmo à perspectiva de 

desenvolvimento, assim o discurso era mantido “articulado à metafísica aristotélico-tomista 

[...], o que permite à profissão atualizar seu caráter missionário, preservando seu 

componente utópico” (IAMAMOTO, 2007a, p. 33). 

É possível fazer uma articulação com o que Netto (2004) aponta: tal intenção teve 

início primeiramente devido ao processo de laicização do Estado, em que vinha culminando 

no enfraquecimento da influência do pensamento católico e também com a nova perspectiva 

modernizadora das relações sociais, mudança político-econômica na dinâmica da 

sociedade. O autor denomina essa perspectiva como “modernização conservadora”, pois há 

mudanças nas atividades de produção material com as inovações tecnológicas e alterações 

no processo produtivo, porém não se altera a estratificação de classes e ainda há uma 

intensificação da exploração da força de trabalho. Para responder a essa demanda, o 

Serviço Social desenvolveu as técnicas e instrumentos de trabalho e acreditava-se que isto 

atenderia ao que foi requisitado. 

Diante do contexto vivido pelo país nesse período, a perspectiva de trabalho dos 

Assistentes Sociais era promover o “desenvolvimento do bem-estar social” (o que 

evidenciava engajamento político da profissão), e para isto viabilizaram mudanças no 

processo de trabalho. Porém não há ainda um amadurecimento mais aprofundado nas 

concepções teóricas e políticas que busque uma organização de sociedade pautada na 

superação da exploração de classe e do favorecimento somente a uma escala minoritária da 

sociedade. O Serviço Social não questionará este status quo, e abarcará com a ideologia 

dominante.  

O posicionamento da profissão junto a esta ideologia desenvolvimentista e a ênfase 

nas técnicas fica claro no Código e Ética de 1965, no capítulo sobre os deveres 

fundamentais, no Art. 9º quando diz: “O Assistente Social estimulará a participação 

individual, grupal e comunitária no processo de desenvolvimento, propugnando pela 

correção dos desníveis sociais” (ABAS, 1965, p. 2). Este trecho evidencia a ideologia 

desenvolvimentista que chama a população a responsabilidade de elevar o nível econômico 

e, como conseqüência direta, culminar com o fim da pobreza no país.  

Esse período da profissão caracteriza-se ainda por uma forte tendência em tratar os 

“problemas sociais” via o que Iamamoto (2007a) chamou de psicologização das relações 

sociais. Esta é a tendência de abordar as necessidades objetivas e materiais como 

problemas de adaptação social. Naquele momento, a profissão procurava superar o estigma 

assistencialista do Serviço Social tradicional – somente prover as questões materiais de 

forma emergencial, pontual e descontínua – e entendeu que com o tratamento subjetivo dos 
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indivíduos estas questões seriam superadas não de forma imediatista, pragmática e sim de 

forma que o sujeito se integre à nova sociedade que estava passando por um período de 

desenvolvimento e cresceria junto à mesma. E, assim, por ele próprio sairia da situação 

problema, isto é, tratava-se simplesmente de “adaptar-se”. Então nesse período o Serviço 

Social irá aperfeiçoar as suas técnicas de intervenção nessa perspectiva, de criar condições 

para os sujeitos desenvolverem-se visando o bem-estar coletivo. Nas palavras de Iamamoto 

(2007a, p. 34): “A psicologização das relações sociais permite preservar o julgamento moral 

da clientela, agora encoberto por uma aparência científica que tem por base rudimentos na 

psicanálise”.  

Conclui-se que por maior que fosse a intenção da profissão em superar algumas 

questões que a caracterizavam como assistencialista via o aperfeiçoamento das técnicas de 

intervenção nesse primeiro momento, essa perspectiva de atendimento ainda reforçava o 

trabalho dos Assistentes Sociais enquanto agentes executores de políticas estatais, pois o 

seu discurso é próximo à teoria desenvolvimentista da época. Não apontam ainda nenhuma 

perspectiva crítica que supere o sistema que estava posto, ao contrário, a intervenção viés 

desenvolvimentista e participacionista aprofundava o caráter mistificador das reais causas 

dos antagonismos de classe (IAMAMOTO, 2007a). Desta forma, o trabalho profissional fica 

evidenciado com o avanço dos instrumentos e técnicas, porém em prol da adequação social 

a nova cultura que se instaurava (ABREU, 2002). 

Porém não há como negar que esta foi a primeira tentativa de superar algumas 

questões que tradicionalmente o Serviço Social carregou, a exemplo do assistencialismo. 

Partindo do ponto de vista ético, é um questionamento válido que se instaurava e 

possibilitou uma reflexão sobre o cotidiano da profissão e da sociedade frente todas as 

mobilizações políticas que antes não acontecera. E mesmo que ainda com algumas 

limitações e contradições teórico-metodológicas de abordagem, naquele primeiro momento 

já apontavam uma nova visão da profissão (BARROCO, 2006). Principalmente após 1964, 

Barroco (2006, p. 112) demonstra isto nesta passagem: 

ainda que a participação política tenha sido reprimida, as contestações 
político-culturais de resistência à ditadura propiciam a vivência de situações 
limites, fortalecedora dos questionamentos de valores e ampliadoras da 
capacidade de escolha. Sob o ponto de vista ético, portanto, é o momento 
favorável a rupturas   

 

A autora explica que contraditoramente, o clima de repressão também proporcionou 

no interior da academia um potencial de ruptura que só veio a se desenvolver na década de 

1970. Foi a partir desta década, em meio a todas as efervescências políticas e pressões 
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para a redemocratização do país devido à situação insustentável de pobreza, que o Serviço 

Social irá retomar os debates iniciados na década anterior e alavancará o seu processo de 

ruptura com a herança conservadora.  

Isto ocorre no contexto de várias pressões populares, a exemplo o movimento 

estudantil e da “esquerda cristã”, e também por influência do Serviço Social latino–

americano. Países como Chile e Uruguai viveram uma história parecida com a do Brasil, que 

por serem dependentes das grandes potências sofreram conseqüências políticas, 

econômicas e sociais no processo de expansão e circulação do capital estrangeiro e foram 

os pioneiros nas produções literárias que buscavam romper com o tradicionalismo, 

propondo novas respostas às novas demandas que eram postas a profissão (IAMAMOTO, 

2007a).  

É somente a partir da segunda metade dos anos setenta, quando a ditadura 
começa a experimentar a sua erosão, que se fazem sentir no Brasil as 
ressonâncias das tendências que, na Reconceituação, apontavam para uma 
crítica radical do tradicionalismo – e essas ressonâncias reverberam tanto 
mais quanto avançaram as forças democráticas na cena política nacional, 
com claríssimas implicações no interior da categoria profissional (NETTO, 
2005, p.17). 

 

Ou ainda nas palavras de Behring (2006, p. 137): “Em 1974, começam a 

transparecer as primeiras fissuras e sinais de esgotamento do projeto tecnocrático e 

modernizador-conservador do regime em função dos impactos da economia internacional, 

restringindo o fluxo de capitais, e também dos limites internos”.   

A profissão critica seu movimento interno e o posicionamento político “modernizador” 

frente às questões da sociedade. O documento “Método de Belo Horizonte” foi o propulsor 

desse novo posicionamento devido todo o contexto cultural do movimento estudantil da 

época. Esse documento explicita uma crítica teórico-prática ao tradicionalismo profissional e 

propõe uma alternativa que procura romper com o tradicionalismo nos planos teórico-

metodológico, da intervenção profissional e no plano da formação (NETTO, 2004).  

A reabertura política possibilitou o amadurecimento teórico e à aproximação com o 

projeto de sociedade da classe trabalhadora resultando numa prática compromissada com 

os interesses dos usuários. Porém é importante ressaltar que nesse momento a 

aproximação com a teoria marxista estava sob a ótica que “reflete fórmulas do materialismo 

vulgar soviético, com a divisão do conhecimento em momentos que implicam a passagem 

do conhecimento sensível ao abstrato” (FALEIROS, 2005, p. 26). Esta concepção distorcida 

do método materialista-dialético de Marx induziu os profissionais a compreenderem sua 

função social junto a classes abastadas do processo produtivo de forma enviesada. O clima 
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de efervescência política e transformação social instaurado pelos movimentos populares 

levaram alguns profissionais a se reconhecerem como militantes e não como profissionais 

técnicos requisitados para intervir na realidade. Ocorreu então uma confusão do técnico com 

o intelectual orgânico da classe trabalhadora. Um exemplo deste reflexo na profissão é o 

desenvolvimento do trabalho de consultoria junto aos movimentos sociais e sindicatos para 

que criassem estratégias para o processo de dominação do capital (IAMOMOTO, 2007a).   

Por este motivo, o foco da profissão naquele período estava na formação acadêmica 

e na organização da mesma. Acreditava-se que com a completa compreensão da realidade 

o profissional já estaria apto para intervir, e isto ocasionou um redimensionamento nas 

técnicas e na intervenção profissional. Como nos remete Trindade (2001, p.35) “a atuação 

profissional volta-se para as abordagens coletivas que procuram mobilizar a população, para 

reivindicar o atendimento às suas necessidades”. Assim os instrumentos utilizados eram os 

que promoviam discussão de conjuntura e instrumentos de mobilização “como as 

assembléias, realização de abaixo assinados, organizações de comissões e grupos de 

trabalho” (TRINDADE, 2001, p.36). 

O desenvolvimento do instrumental enquanto técnica de intervenção que contemple 

uma melhor compreensão e análise da sociedade, associado com uma perspectiva em que 

a teoria não está desconexa da prática se dá a partir dos anos 1980. Este instrumental 

técnico da profissão é resultado do aprofundamento do conhecimento teórico com o 

desenvolvimento de práticas de intervenção. 

 

1.3 O Serviço Social Brasileiro na Contemporaneidade e a perspectiva de 
Instrumentalidade 

 

O Serviço Social crítico surgirá à luz do acúmulo teórico e técnico-operativo adquirido 

a partir do Movimento de Reconceituação. Este é o marco que a profissão e o trabalho do 

Assistente Social ficarão evidenciados pelo “compromisso com os interesses da massa da 

população, preocupado com a qualificação acadêmica e com a interlocução com as ciências 

sociais e investindo fortemente na pesquisa” (NETTO, 2005, p. 18). O Serviço Social crítico 

vai configurar o projeto de profissão hegemônico hoje no Brasil, que legitima a intervenção e 

compreende o trabalho profissional em suas dimensões ético-política, técnico-operativa e 

teórico-metodológica que abordaremos com mais profundidade no próximo capítulo.  
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A partir dos anos 80 do século XX, o Serviço Social se aproxima de forma mais 

amadurecida da teoria social crítica, após um longo processo de rupturas e mudanças nas 

teorias que fundamentavam o seu trabalho. A partir dessa nova concepção, parte da 

categoria passa a compreender seu trabalho a partir de sua inserção no processo de 

reprodução social e inserida na divisão sócio-técnica do trabalho coletivo (IAMAMOTO, 

2007b).  

 O movimento de ruptura junto às novas concepções teóricas e ético-políticas 

articuladas com o novo entendimento sobre o arsenal técnico-operativo potencialmente 

conduziram a profissão à nova perspectiva de trabalho e uma nova leitura da realidade 

social. Esta não mais se fundamenta na conservação da ordem societária, e ao contrário, 

buscava compreender as contradições oriundas do processo produtivo capitalista, em que 

as instâncias do Estado e do Mercado são os representantes da classe dominante neste 

processo. A atuação profissional do Assistente Social atualmente se baseia na defesa de 

direitos da classe trabalhadora partido do entendimento da totalidade social em suas 

complexificações e visa uma atuação que busque a transformação social. Porém não uma 

transformação somente pela a atuação profissional focalizada de forma endógena, e sim por 

um processo de valorização dos sujeitos e suas capacidades humanas.  

Importante contextualizar as transformações ocorridas na sociedade brasileira nesse 

período de mudança na profissão. A economia mundial demonstrava sinais de esgotamento 

do Estado de Bem-Estar Social e inicia um plano estratégico para a retomada das altas 

taxas de lucro. Por conseqüência, os países economicamente dependentes dessas 

potências, como o caso do Brasil em que o processo de industrialização é financiado por 

estas, sofrem um processo de queda no crescimento econômico que vinham obtendo. Isto 

acarretou no agravamento ainda maior da questão social principalmente a partir da década 

de 1990, pois a retomada do capital foi realizada via uma reforma do funcionamento estatal 

em que houve um desmonte das políticas sociais voltadas para a classe trabalhadora. O 

discurso que se instaurava internacionalmente é que a crise ocorreu devido aos altos gastos 

sociais, e fazia-se necessário reformular essa política. Behring (2006, p. 152) assim define 

 Observa-se que o centro da “reforma”, na verdade, foi o ajuste fiscal. O 
“reformismo“ neoliberal traz em si uma forte incongruência entre o discurso 
da chamada reforma e a política econômica. [...] argumentava-se que o 
problema estaria localizado no Estado, e por isso seria necessário reformá-
lo para novas requisições, corrigindo distorções e reduzindo custos, 
enquanto a política econômica corroía aceleradamente os meios de 
financiamento do Estado brasileiro através de uma inserção na ordem 
internacional que deixou o país à mercê dos especuladores do mercado 
financeiro. 
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No Brasil, diante desse quadro ocorreram pressões populares para condições dignas 

de sobrevivência e redemocratização das relações sociais. O capital representado pelas 

elites, para não perder o domínio da situação e implementar seu projeto de retomada 

econômica controlaram o processo de reabertura política no país para amenizar esses 

conflitos. Assim os anos de 1980 ficam marcados “pela distensão, pela abertura lenta e 

gradual do regime, num processo de transição para a democracia que irá condicionar em 

muito a adequação brasileira às orientações conservadoras neoliberais” (BEHRING, 2006, 

p.137-138).   

Isto não ocorreu fora das vistas dos movimentos dos trabalhadores e dos 

movimentos sociais, ou seja, dos atores sociais que se mobilizavam, então 

contraditoriamente a época além de perda econômica também é reconhecida pelos avanços 

democráticos oriundos das lutas sociais e pela Constituição de 1988, que fora chamada 

constituição cidadã. Porém como já indicamos, a partir da década de 1990, com o avanço 

do projeto neoliberal instaura-se o que Behring (2006, p. 151) intitulou de “o desmonte e a 

destruição numa espécie de reformatação do Estado brasileiro para a adaptação passiva à 

lógica do capital”.  

Mas ainda que “a radicalização liberal em tempos de mundialização do capital 

reafirma o mercado como órgão regulador supremo das relações sociais e a prevalência do 

indivíduo produtor, impulsionando a competição e o individualismo e desarticulando as 

formas de luta” (IAMAMOTO, 2009, p. 2), faz-se importante compreender que as políticas 

sociais aprovadas na época, não se constituem totalmente como concessões, pois há a 

contribuição histórica das manifestações e mobilizações populares que foram sujeitos desse 

processo, e portanto, essas políticas também representam conquistas sociais.  

Nesse sentido, importa ressaltar nesse momento da pesquisa a compreensão do 

Serviço Social enquanto profissão demandada pelo Estado e pelas instituições participantes 

do processo de reprodução social, para intervir nesse processo de mediação de conflitos 

entre classes, para minimizá-los e manter uma harmonia. Esta é a demanda histórica que 

chega ao Serviço Social, advinda do processo de constituição da sociedade capitalista. E 

que na contemporaneidade o profissional se depara com um cenário em que “cresce o 

desemprego que alimenta a expansão da população excedente, ao lado da 

desregulamentação e informalização das relações de trabalho, com repercussões na luta 

salarial e na organização autônoma dos trabalhadores” (IAMAMOTO, 2009, p. 2). 
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 É possível compreender a afirmação acima a partir a estratégia econômica do 

capital, chamada de processo de reestruturação produtiva, que impulsionou a retomada dos 

altos índices de lucro do capital. Alterou-se o modelo produtivo fordista/taylorista – pois a 

perspectiva de produção em massa já encontrava-se saturada – na medida em que 

incorporou a este modelo outro mais flexível e desregulamentado, baseado na experiência 

toyotista japonesa. O novo modelo de organização da produção possibilitou o 

restabelecimento do capitalismo pela acumulação do capital a partir de uma nova forma de 

exploração de força de trabalho. Antunes (1996, p. 79) assim define este modelo econômico 

como:  

um sistema que responde imediata e diretamente às demandas que são 
colocadas e que possui a flexibilidade para alterar o processo produtivo de 
modo que não se opere grandes estoques, mas com estoque mínimo; de 
modo que se tenha um sistema chamado de produção ou de acumulação 
flexível, que se adéqüe a essas alterações cotidianas do mercado. Em fim, 
um processo produtivo flexível que atenda esta ou aquela demanda com 
mais rapidez, sem aquela rigidez característica da produção em linha de 
montagem do tipo fordista.   

 

Ainda segundo Antunes (2003) dada a totalidade que concerne este processo, para 

que a reestruturação produtiva se consolide faz-se necessário também a 

desregulamentação de todas as relações que compreendem esta nova forma de 

organização. Trata-se de expandir um projeto econômico, político e social que atenda a 

necessidade do grande capital.    

  Assim, a reestruturação produtiva foi um meio para sair da crise que transformou 

materialmente e subjetivamente a vida da classe trabalhadora. Aliado às inovações 

tecnológicas, o novo processo produtivo tende a diminuir o trabalho humano, porém não 

eliminá-lo. Investe-se em tecnologia para restabelecer e fomentar o mercado, porém 

continua obter-se lucro através da exploração da força de trabalho. Ou seja, é um 

investimento nas forças produtivas, porém sem eliminar o princípio básico de extração de 

mais valia via exploração de mão de obra. Isto acarretou significativas alterações no mundo 

do trabalho e na realidade das relações societárias dos participantes deste processo.   

O capital para se reerguer levou a humanidade a um processo de desemprego 

estrutural.  Com este reordenamento da produção e a alteração das relações que 

perpassam este processo produtivo, aprofundou-se a precarização das relações 

trabalhistas, vide a fragilização destas leis, que contribuíram para o aumento dos vínculos 

empregatícios eventuais e informais, diminuiu os postos de trabalho, além do surgimento 

das terceirizações de serviços, etc. Ou seja, um reordenamento da produção, porém com 

agravamentos da questão social.  
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O projeto político que se consolida nesse contexto e fundamenta toda essa mudança 

é o neoliberalismo. Assim, este é o contexto das precarizações das políticas públicas, das 

terceirizações, da abertura do capital estrangeiro, da exploração do capital financeiro, etc. 

Estes fenômenos que são oriundos deste processo de reestruturação da produção e do 

processo de ordenamento societário para retomada das altas taxas de lucro, atingem as 

relações societárias para que o mecanismo social funcione segundo a engrenagem do 

capitalismo.     

Nesse sentido, com a implementação do projeto neoliberal (massivas privatizações, 

abertura para o capital estrangeiro, flexibilização das leis trabalhistas, etc.), o Assistente 

Social trabalha com a precariedade das políticas públicas, aonde são repassados recursos 

para atendimento dos mínimos para reprodução da sociedade capitalista, somente para 

manter a reprodução e manutenção das relações de troca do mercado. E estas políticas 

sociais são  

voltadas à preservação dos mínimos vitais dos segmentos da crescente 
população excedente lançada ao pauperismo; e ao seu controle político, 
preservando o direito à sobrevivência de imensos contingentes sociais e 
alimentando o consenso de classe necessário a luta hegemônica 
(IAMAMOTO, 2009, p. 2)  

Este foi o caminho que levou ao que Iamamoto (2009, p. 3) chamou de alteração nos 

espaços sócio-ocupacionais dos profissionais da área, inclusive o aumento das instituições 

filantrópicas. Então estes espaços, nas palavras da autora, “passam a organizar-se 

mediante o crivo da privatização, focalização e descentralização, terreno onde se inscreve 

predominantemente o trabalho dos assistentes sociais. Verifica-se uma radical reorientação 

do gosto público em favor do capital financeiro”.   

Assim, após um longo processo histórico e vários enfrentamentos políticos e 

ideológicos, o Serviço Social contemporâneo toma como referencial teórico o materialismo 

histórico dialético de Marx; defende valores e princípios que evidenciam a emancipação dos 

sujeitos; a democratização das relações societárias; a defesa da ampliação da cidadania 

bem como a sua consolidação na sociedade enquanto reconhecimento dos direitos civis, 

políticos e sociais; a luta pela democracia em prol da ampliação da participação política e da 

riqueza socialmente produzida; a liberdade como princípio ético central; a defesa dos 

direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo em busca constante da equidade 

e justiça social, entre outros elementos (CFESS, 1993). 

Tais elementos configuram o Projeto Ético-Político Profissional defendido hoje 

hegemonicamente pela profissão. Este projeto constituiu do acúmulo de um processo 

histórico da profissão voltando-a para a transformação social em prol da constituição de uma 
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nova ordem societária, sem exploração de classe, etnia e gênero. E ainda há muitos 

desafios a superar para garantir sua realização, isto devido às condições objetivas de 

trabalho que os assistentes sociais se deparam e as correlações de força que enfrentam nas 

instituições face ao projeto neoliberal de ordenamento da sociedade.    

Os documentos que expressam essa nova concepção crítica do Serviço Social, 

conquistados também dentro do contexto acima citado, e que fundamentam o atual projeto 

profissional são: o Código de Ética de 1993, resolução que expressa o amadurecimento dos 

princípios ético-político e teórico-metodológico em seus rebatimentos no exercício 

profissional e abordagem com os usuários; a Lei de Regulamentação da Profissão de 1993 

que legitima o Serviço Social como profissão constituída legalmente; as Diretrizes 

Curriculares de 1996 que propõem organizar o ensino e traçar um perfil profissional 

hegemônico comprometido com os valores e princípios defendidos a partir desse processo 

de ruptura com o Serviço Social dito tradicional; e pode-se incluir ainda, o conjunto de 

produções científicas e políticas oriundas da categoria profissional, suas entidades 

representativas e resoluções, documentos e manifestos, instituições e agentes profissionais.  

Faleiros (2005, p.32) define: “O Código de Ética e a Lei de Regulamentação da 

Profissão foram meios vitais para se consolidar uma perspectiva de transformação social e 

um projeto ético-político da profissão que tem profundas raízes no movimento de 

reconceituação do serviço social”. Neste trecho o autor evidencia a contribuição que teve o 

Movimento de Reconceituação para a constituição do Serviço Social crítico e a conquista 

profissional com suas normatizações que potencialmente materializam os princípios 

defendidos pela categoria.    

A formulação de Netto (1999) sobre a constituição do projeto profissional concebe 

este como a imagem que a profissão representa durante a sua atuação profissional. Esta 

imagem é formulada por concepções ético-políticas pautadas por princípios os quais foram 

constituídos historicamente. Estes princípios legitimam a representação da profissão na 

sociedade e delimitam os objetivos e finalidades nos quais o Serviço Social busca alcançar. 

Este projeto foi elaborado por um coletivo, uma categoria formada por profissionais atuantes 

nas instituições, profissionais da academia, estudantes de graduação e pesquisadores da 

área. Porém entende-se que este projeto é um processo que não ocorreu de forma 

hegemônica no interior da categoria, enfrentando resistências de outras concepções 

teóricas. O autor ressalta a importância da organização dessa categoria para que os valores 

e princípios defendidos se efetivem no exercício profissional e a transformação da realidade 

social seja alcançada.   
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uma imagem ideal da profissão, os valores que a legitimam, sua função 
social e seus objetivos, conhecimentos teóricos, saberes interventivos, 
normas, práticas, etc. São vários, portanto, os constitutivos de um projeto 
profissional,  que deve articulá-los coerentemente (NETTO, 1999, p. 98). 

 

Desta forma, o projeto profissional demonstra o amadurecimento do entendimento 

sobre a função social da profissão, almeja superar a concepção deste como um reprodutor 

de técnicas interventivas e como um militante orgânico revolucionário com enfrentamento 

direto. O Assistente Social nesta nova perspectiva é compreendido como técnico, que 

analisa criticamente a realidade na qual está atuando, considerando os aspectos sócio-

econômicos e políticos da sociedade do momento histórico que está inserido, os 

rebatimentos disto na particularidade das regiões e localidades e nas singularidades dos 

sujeitos, para assim propor intervenções. Esta intervenção junto aos sujeitos deve ser 

pautada por uma relação respeitosa aos anseios e decisões dos mesmos e visa a 

transformação objetiva da realidade, na perspectiva de mudança e resistência ao movimento 

contraditório da sociedade capitalista.    

O que está se colocando é que a profissão aprofunda a sua compreensão sobre 

seus fundamentos e sua função social dentro da sociedade, e suas dimensões do trabalho 

profissional passam a ser articuladas na perspectiva de totalidade. Assim a base técnico-

operativa do Serviço Social deve ser articulada com a teoria que analisa a realidade e com 

os valores e princípios defendidos pela categoria, pois estas dimensões desarticuladas não 

viabilizam a efetivação dos objetivos profissionais. Afinal como chegar à transformação da 

realidade somente teorizando sobre ou somente por um posicionamento contrário sobre a 

mesma?  

Parte-se dessa análise para posteriormente discutir a Entrevista no Serviço Social, 

porém faz-se necessário também abordar a perspectiva da instrumentalidade discutida por 

Yolanda Guerra. Toda obra elaborada por esta autora é muito importante para o Serviço 

Social, porém não cabe neste trabalho discutir de forma aprofundada. O que será ressaltado 

é a instrumentalidade enquanto diferença da execução de aplicação de instrumentos e 

técnicas no trabalho do Assistente Social.  

Realizar essa diferenciação é importante para compreender o processo de trabalho 

profissional e suas respostas às demandas que são postas a partir das condições sócio-

históricas que configuram este trabalho. Ou seja, a instrumentalidade é “uma propriedade 

sócio-histórica da profissão, por possibilitar o atendimento das demandas e o alcance de 

objetivos (profissionais e sociais)” (GUERRA, 2000, p. 1). Analisando o trabalho a partir da 

perspectiva da ontologia do ser social, Guerra (2000) entende que através de seu trabalho o 
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Assistente Social tem a capacidade de alterar os meios de trabalho, os instrumentos e 

técnicas que ele utiliza e pode desenvolver o próprio trabalho no que diz respeito a atingir 

seus objetivos.  

O trabalho é uma capacidade do ser social que possibilita a materialização do 

objetivo teleologicamente pensado. Assim a instrumentalidade torna-se a capacidade que 

este profissional adquire para concretizar seus objetivos e dar respostas às demandas que 

lhe são postas no cotidiano. Através da articulação entre a finalidade determinada pelo 

profissional e o trabalho executado, o Assistente Social é capaz de transformar a realidade 

de seu cotidiano e imprimir ações que materializem seus objetivos. Além de obter a 

possibilidade de transformar o seu próprio trabalho, os meios de trabalho e seus 

instrumentos. Ou seja, o trabalho profissional é perpassado por condições materiais e 

espirituais e desta forma não pode ser reduzido à aplicação dos instrumentos na realidade, 

pois isto é uma parte do trabalho e sozinho não possibilita a transformação almejada. A 

instrumentalidade é a capacidade de práxis transformadora fundamentada pelo trabalho.4  

 Portanto, a instrumentalidade no Serviço Social é a capacidade do profissional em 

dar respostas às demandas que lhes são postas, fundamentada na concepção teórico-

metodológica adquirida historicamente e pautado no projeto profissional atual, visando à 

transformação objetiva e subjetiva da realidade social na qual está inserido. Isto sem 

desconsiderar todo o movimento contraditório da sociedade, o conflito entre capital e 

trabalho oriundos da ordem social capitalista, e as condições objetivas de seu trabalho 

(forma contratual de trabalho, recursos institucionais, as redes sociais, etc.). É relevante 

entender essas questões, para que a ação profissional não seja esvaziada e não responda 

às demandas postas pela sociedade de forma pragmática. Podendo assim, acarretar na 

manutenção da ordem social, despolitizar as contradições existentes nas relações sociais e 

nos conflitos de classes bem como abafar a essência dos fenômenos que os Assistentes 

Sociais se deparam.  

No próximo capítulo, a Entrevista no Serviço Social será abordada como um 

instrumento dentro dessa perspectiva de trabalho contemporânea na profissão. Assim, 

aprofundar-se-á a questão sobre as dimensões do trabalho profissional, porém com o 

enfoque sobre a dimensão técnico-operativa. Pretende-se analisar como este instrumento, 

articulado com as outras dimensões determina certos direcionamentos no trabalho 

profissional, e qual é a repercussão sobre a realidade que o Serviço Social atua.   

                                                
4
  Para aprofundamento nesta temática sobre o trabalho na perspectiva ontológica ver Barroco (2006) 
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2  A ENTREVISTA NO PROCESSO DE TRABALHO DO  ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

É importante esclarecer que o trabalho do Assistente Social e a utilização da 

Entrevista nesta pesquisa serão tratados pela perspectiva de totalidade das relações sociais 

e suas múltiplas determinações. A totalidade não é aqui interpretada por soma de partes 

que configuram a vida em sociedade e suas especificidades, mas como complexo 

constituído por esferas sociais de menor complexidade, ou nas palavras de Santos (2010, p. 

24) parafraseando Lukács, “a totalidade é um complexo de complexos, é constituída de 

totalidades”. Ou seja, a totalidade é uma categoria da realidade, que permite compreender 

os fenômenos que ocorrem nas ralações societárias para além de sua aparência, dá 

profundidade aos fatos desvelando determinações que permeiam historicamente a realidade 

social.   

Nessa perspectiva será analisado o trabalho no Assistente Social partindo da 

realidade social, da inserção da profissão na organização da sociedade, das condições 

objetivas e subjetivas que determinam seu trabalho e do atual posicionamento hegemônico 

da categoria profissional. Para tal, é necessário compreender a constituição histórica do 

Serviço Social e a formação do processo de trabalho do Assistente Social. Isto foi realizado 

no primeiro capítulo, dando um enfoque maior ao desenvolvimento dos instrumentos e 

técnicas ao longo da trajetória profissional. Dito isto, o objetivo deste capítulo é realizar uma 

reflexão sobres às dimensões do Serviço Social – teórico-metodológica, ético-política, 

técnico-operativa - e como estas dimensões se configuram no trabalho profissional. 

Posteriormente será dado uma ênfase na dimensão técnico-operativa, e especificamente no 

instrumento da Entrevista como potencializador para a ampliação da consciência política na 

perspectiva de uma prática emancipatória. 

 

2.1 As dimensões Técnico-Operativa, Teórico-Metodológica e Ético-Política do 
Serviço Social.  

 

O Serviço Social é uma profissão investigativa e interventiva, cuja materialidade se 

constrói a partir de um rol de competências articuladas entre si, quais sejam: conhecimentos 

teórico-metodológicos, compromisso ético-político e habilidades técnico-operativas. 
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A competência teórico-metodológica refere-se à competência profissional necessária 

ao conhecimento da realidade social com a qual o Serviço Social trabalha nos diferentes 

espaços sócio-ocupacionais. É competência indispensável para a leitura e o conhecimento 

da realidade com a qual o Assistente Social atua, sendo esta a base para a construção dos 

projetos, objetivos de trabalho e estratégias de intervenção social, iluminando as 

possibilidades profissionais e a articulação de formas coletivas de enfretamento a questão 

social. 

A dimensão teórico-metodológica aponta o referencial de análise da realidade social 

que é necessária e dá sustentação a intervenção profissional. Consiste tanto no acúmulo de 

conhecimentos que a categoria realizou sobre a realidade objeto de sua intervenção, ou 

seja, é o conhecimento que se adquire sobre as determinações e concretude da realidade 

social, bem como nas palavras de Santos (2002, p. 32) parafraseando Iamamoto (1992) é o 

“modo de ler e interpretar a sociedade e os elementos que constituem suas particularidades, 

e também como uma forma de relacionar-se com o ser social, uma relação com sujeito que 

busca o conhecimento e o objeto investigado”. Esta é a dimensão do trabalho que possibilita 

ao profissional obter conhecimento sobre a realidade social em que atua. Durante a 

intervenção o Assistente Social se aproxima de seu objeto através de instrumentos como a 

Entrevista ou até mesmo por meio de pesquisas, reuniões, visitas domiciliares, estudos 

sócio-econômicos, entre outros, e a partir dessa aproximação obtém com maior 

profundidade conhecimentos sobre aquela realidade.  

Assim, esta dimensão possibilita ao profissional uma competência de análise para 

além da aparência dos fenômenos com os quais os Assistentes Sociais se deparam, a partir 

do conhecimento crítico da realidade social. Sousa (2008, p.122) define esta dimensão 

como uma capacidade que qualifica o trabalho do Assistente Social desde que tratada com 

rigor, pois assim permite “enxergar a dinâmica da sociedade para além dos fenômenos 

aparentes, buscando apreender sua essência, seu movimento e as possibilidades de 

construção de novas possibilidades profissionais”. Nesse sentido, a dimensão teórico-

metodológica se realiza partindo dos reais processos e dinâmicas sociais, das contradições 

existentes e de todas as especificidades do cotidiano profissional. Esta é a dimensão do 

trabalho que dá fundamento para a compreensão da realidade social para o desvendamento 

das manifestações da questão social, e da própria função social da profissão.  

Caso a apreensão teórica esteja desconexa dessa base concreta da realidade, esta 

dimensão se desqualifica, levada ao teoricismo esvaziado (IAMAMOTO, 2007b). Esta 

dimensão influencia objetivamente as outras duas – ético-política e técnico-operativa – em 

uma relação dialética, pois sozinha, sem um engajamento político e sem uma base técnico-
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operativa para mediar a sua finalidade, esta ecoará no vazio quando a intervenção ocorrer. 

A partir dessa relação que potencialmente haverá a possibilidade de novos direcionamentos 

e caminhos no exercício profissional.  

 A dimensão ético-política é a que orienta as finalidades e os resultados que se 

pretende chegar durante a atuação profissional. Este resultado é pensado a partir da 

capacidade teleológica do ser social, capacidade humana que tem o trabalho como seu 

fundamento (SANTOS, 2010a). O Serviço Social enquanto profissão inserida na totalidade 

social e da divisão sócio-técnica do trabalho coletivo, toda sua atuação é perpassada por 

relações de poder que determinam o seu trabalho profissional. São estas condições 

objetivas das instituições, no que diz respeito a recursos para sua intervenção e a 

organização da dinâmica institucional. E em contrapartida, também chegam a este 

profissional demandas dos usuários que procuram os serviços sociais, que são demandas 

reais, que na atual organização neoliberal estas estão cada vez mais graves. Estas 

demandas nem sempre são atendidas nas instituições públicas, e quando atendidas são de 

forma precária dado ao mínimo que são destinados os recursos sociais, devido à política 

mercadológica neoliberal da sociedade capitalista. Ou seja, a profissão está inserida em um 

movimento contraditório das relações sociais (IAMAMOTO, 2007b).  

Então o Serviço Social está em meio a essas contradições sociais, e sua atuação 

influi no processo de reprodução social. E face este cenário, é possível que o profissional 

direcione a sua atuação para um determinado posicionamento político. Na 

contemporaneidade o posicionamento defendido majoritariamente no interior da categoria é 

em favor das classes dominadas em uma relação estreita com o projeto societário da classe 

trabalhadora, visa a transformação social, o fim das desigualdades sociais e cidadania plena 

a partir da democratização das relações sociais, tal como aponta os elementos do Projeto 

Ético-Político Profissional debatido anteriormente. 

Assim, hoje hegemonicamente a profissão se pauta por valores e princípios, os quais 

foram historicamente constituídos e fundamentados teoricamente, em defesa dos direitos 

humanos e da não exploração de classes, da humanização das relações sociais, da 

equidade e justiça social. A profissão aponta um direcionamento ético-político sobre a 

dinâmica da vida em sociedade, na media que escolhe seus referencias e se posiciona em 

prol da transformação social. Sousa (2008, p. 121) sintetiza este conceito da seguinte forma:  

o Assistente Social não é um profissional “neutro”. Sua prática se realiza no 
marco das relações de poder e de forças sociais da sociedade capitalista – 
relações essas que são contraditórias. Assim, é fundamental que o 
profissional tenha um posicionamento político frente às questões que 
aparecem na realidade social, para que possa ter clareza de qual é a 
direção social da sua prática. 
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A dimensão técnico-operativa consiste no domínio de habilidades, técnicas e 

instrumentos de intervenção, ou seja, é a operacionalização destes para atingir o objetivo 

estabelecido. Porém esta dimensão não é concebida em si mesma, ela parte de um aporte 

teórico e de uma finalidade constituída historicamente pela categoria. Assim, o instrumental 

técnico é o meio pelo qual se dá concretude aos objetivos e finalidades pré-determinadas. 

Os meios têm um papel fundamental no alcance dos fins (SANTOS, 2010a). A apropriação 

técnica dos instrumentos permite que o Assistente Social realize sua ação qualificadamente, 

em concordância com a dinâmica da realidade social na qual está inserido e com as 

demandas oriundas tanto da instituição quanto dos usuários dos serviços sociais (SOUSA, 

2008). 

 Esta dimensão articulada com os outras, permite ao profissional intervir com 

apropriação crítica da realidade social e das demandas que lhes chegam. Faz-se importante 

dar a devida atenção aos aspectos técnicos e interventivos da profissão, pois para que estes 

sejam executados com competência e habilidade a fim de se atingir os objetivos 

profissionais, devem estar articulados com as dimensões teórico-metodológica e ético-

política para fundamentar uma ação transformadora. A escolha dos instrumentos de trabalho 

do Assistente Social, desta forma passa por um processo valorativo, pois a partir das 

projeções do trabalho pensados pela capacidade humana teleológica, é possível fazer 

escolhas, escolhas que apontem para uma determinada direção, direciona para o fim a ser 

alcançado. Escolher o melhor meio não é um processo neutro (SANTOS, 2010a).  

Desta forma, todo o instrumental que operacionaliza a ação do Assistente Social 

somente adquire sentido durante a intervenção se “retirado” do conhecimento sobre a 

realidade social em suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade. Este 

conhecimento permitirá uma definição mais clara dos objetivos a serem alcançados e 

escolhas mais conscientes sobre os instrumentos que permitirão a intervenção.   

Nesse sentido, as dimensões são complementares e articuladas entre si, sozinhas 

não enaltecem a atual perspectiva de trabalho do Serviço Social. Ou nas palavras de 

Iamamoto (2007b, p. 55), “as abordagens unilaterais, [...] acabam por provocar um relativo 

afastamento entre o Serviço Social e a própria realidade social”. Quando dissociadas estas 

dimensões, a intervenção não se realiza criticamente, tendendo a despolitizar e obscurecer 

a essência dos fenômenos sociais em que o Assistente Social intervém.   
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2.2 A Postura Investigativa e Interventiva do trabalho do Assistente Social 

 

 

A abordagem investigativa do Assistente Social durante o processo de trabalho é 

uma especificidade que vem tomando forma e relevância nos debates profissionais. Bem 

como o componente interventivo, na contemporaneidade, vem assumindo uma nova 

configuração em vista dos avanços históricos e do amadurecimento teórico os quais 

abordamos no primeiro capítulo. Assim, estes conceitos se farão importantes nesta 

pesquisa, pois configuram como na atual conjuntura a profissão vem se posicionando diante 

das demandas que lhes chegam, e como efetivamente empregam ações em prol de 

respostas, compromissadas com a classe trabalhadora e com os princípios e valores do 

atual Projeto Ético-Político.  

Partindo de Iamamoto (2007b), a autora nos traz o conceito da profissão inserida na 

divisão social e técnica do trabalho coletivo, portanto parte constituinte do processo de 

reprodução social. Porém esta profissão carrega uma especificidade, pois atua diretamente 

na realidade social e tem como seu objeto de trabalho a questão social em suas múltiplas 

expressões, como os processos de adoecimento, fome, violência contra a criança, trabalho 

infantil, desemprego, etc. Desta forma, a trabalho profissional é determinado pela existência 

dessa realidade que é cheia de contradições e conflitos de classes com interesses 

antagônicos. A realidade é parte constituinte do trabalho profissional, e não está desconexa 

da totalidade social, que é complexa, e muitas vezes se apresenta na singularidade 

expressa no cotidiano de forma velada, não revelando de início sua essência.  

A partir desta concepção teórica é possível pensar a postura investigativa do trabalho 

do Assistente Social, pois a compreensão do trabalho dentro da perspectiva de totalidade 

potencialmente permite a apreensão real dos processos sociais em suas múltiplas 

determinações (FORTI, 2010). Ou seja, realizando a análise crítica sobre a particularidade 

que o Assistente Social está inserido em um movimento dialético para compreender os 

rebatimentos da organização societária na singularidade da vida dos sujeitos, acredita-se 

que a atuação poderá estar mais qualificada e poderá viabilizar a transformação social, pois 

o olhar aprofundado sobre a realidade possibilita a não interpretação dos fenômenos como 

eles se amostram aparentemente. 

A postura investigativa é a competência do Assistente Social que o levará a se 

desprender das aparências. Nas palavras de Iamamoto (2007b, p. 55-56), “a investigação 

adquire um peso privilegiado no Serviço Social: o reconhecimento das atividades da 

pesquisa e do espírito indagativo como condições essenciais ao exercício profissional”. 
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Fraga (2010) aponta a postura investigativa como um “olhar de expedicionário”, em que o 

olhar é crítico, exigente, seletivo e a intenção é sempre buscar por mais, isto é, “uma 

postura aberta do sujeito para investigar, a permanente curiosidade, expectativa para 

aprender e entender o inesperado, o acaso, o que extrapola suas referências e o leva a ir 

além” (FRAGA, 2010, p. 52). 

Nesse sentido, a investigação como parte do constituinte do trabalho do Assistente 

Social é uma ação diferenciada, pois é o momento em que há a busca pelo novo, pelo o que 

há de mais profundo nas relações societárias. E este momento permite uma reflexão sobre 

a realidade como também sobre o próprio trabalho profissional, dada a dimensão dialética 

do trabalho. Com isso, tende a desprender-se do imediatismo das conduções de respostas 

no cotidiano, pois se permite por meio da reflexão a apropriação das demandas que lhes 

chegam e uma apreensão crítica das contradições existentes (FORTI, 2010). 

A perspectiva ontológica compreende o conhecimento teórico como o aporte para a 

ação profissional, na medida em que proporciona elementos para análise da realidade 

social. Porém uma análise crítica não necessariamente indica uma intervenção qualificada. 

Santos (2010) aponta que é necessário apreender mediações que constituem a prática e 

que operacionalizam essas ações em prol da transformação social. Essas mediações são 

necessárias para elevar a singularidade ao universal como expressão particular desta 

realidade, ou em outras palavras, “explicar os processos sociais que produzem as 

expressões da questão social e como são apreendidas e vivenciadas pelos sujeitos em seu 

dia a dia” (SANTOS, 2010, p. 85). 

Por isto a pesquisa vem sendo muito incentivada nos campos profissionais e também 

na academia, pois é um método que permite esta postura investigativa e fornece elementos 

que subsidiarão uma intervenção mais qualificada, não pragmática e não fundamentada 

pelo senso comum. Na concepção de Iamamoto (2007b, p. 56) a pesquisa é “condição para 

se formular respostas capazes de impulsionar a formulação de propostas profissionais que 

tenham efetividade e permitam atribuir materialidade aos princípios ético-políticos 

norteadores no projeto profissional”.    

Frente aos desafios que o Assistente Social se defronta no cotidiano – pois também 

é um trabalhador assalariado e não obtêm todos os recursos para a execução do seu 

trabalho, ou seja, é limitado pelas condições objetivas em que está inserido e, portando sua 

autonomia é relativa – a postura investigativa permite ao profissional, segundo Fraga (2010, 

p. 53), “superar-se constantemente, reconhecendo a realidade sócio-histórica em que vive e 

trabalha, tornando-se um protagonista da construção do projeto ético-político da categoria”.  
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Nessa perspectiva, a atitude investigativa é um movimento constante de 

desobscuralização do real, revelando a essência da realidade social. Permite a 

transformação da compreensão sobre a realidade e a transformação do próprio profissional, 

dada a dialética do processo de trabalho. Então, entendendo que a teoria sobre a realidade 

social parte do concreto pensado, é das práticas sociais na realidade que é possível 

elaborar uma compreensão sobre o real (SANTOS, 2010a). Tanto os profissionais que estão 

inseridos nas políticas públicas de prestação de serviços sociais quanto os da academia, por 

meio da pesquisa podem aprofundar seus conhecimentos sobre a realidade social e a partir 

da postura investigativa, obter uma intervenção mais qualificada e em consonância com os 

valores defendidos hoje hegemonicamente pela categoria.    

A postura interventiva pode ser compreendida como a ação profissional em 

movimento do singular ao geral para se atingir os objetivos almejados, os quais 

contemporaneamente são pautados pelos princípios da liberdade, ampliação da democracia 

e pela noção de justiça e equidade social. Assim, a clareza da função social que a profissão 

adquire hoje, articulado com o conhecimento da realidade social, a intervenção profissional 

tende a não ocorrer mais ao acaso, busca-se a fundamentação para que não se naturalize 

os fenômenos sociais os quais os Assistentes Sociais lidam no seu exercício profissional. 

 Para se operacionalizar os objetivos e atingir a transformação social faz-se 

necessário a escolha dos instrumentos e técnicas de forma consciente a partir do 

conhecimento teórico adquirido e nos valores ético-políticos para fundamentar a 

intervenção. Dialeticamente esses instrumentos permitirão um maior conhecimento da 

realidade e sobre eles mesmos. Ou seja, é um processo que está em constante movimento, 

que por meio da capacidade humana de desenvolvimento do trabalho a partir do próprio 

trabalho, permite o aprimoramento do processo laborativo5. Então para uma intervenção 

cada vez mais qualificada, os profissionais devem estar atentos a potencialidade para a 

transformação efetiva, ou seja, sobre a práxis interventiva pautada pela escolha consciente 

que é parte do humano-genérico, porém nos é abstraída a todo o momento dada a dinâmica 

da sociedade capitalista.  

 

 

                                                
5
 Esta compreensão é fruto dos estudos durante a pesquisa da fundamentação teórica, porém destaca-se 

Santos (2010a), Iamamoto (2007b), Konder (1985), Barroco (2006) dentre outros autores que estudam o 
materialismo dialético de Marx na perspectiva ontológica.   
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2.3 A Entrevista e suas potencialidades no processo de trabalho do Assistente Social  

 

A definição do conceito de Entrevista no Serviço Social passou por algumas 

alterações de acordo com a trajetória histórica da profissão, que culminou na mudança nas 

abordagens teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política da profissão. Nessa 

pesquisa, a Entrevista será conceituada de acordo com o debate contemporâneo sobre o 

instrumental do Serviço Social, em que as dimensões do trabalho são compreendidas como 

complementares e articuladas entre si para efetivar a ação profissional pautada em uma 

prática emancipatória visando a garantia de acesso aos direitos e a democratização das 

relações sociais.  

Inicialmente faz-se necessário fazer uma distinção entre instrumento e técnica, pois 

afirma-se que a Entrevista é um instrumento de trabalho do Assistente Social. Os 

instrumentos e técnicas sãos os meios para operacionalizar o trabalho determinado pelas 

finalidades de atuação que a categoria defende e pelas demandas apresentadas na 

singularidade específica do objeto de intervenção profissional. Partindo disto, a escolha dos 

instrumentos não acontece de forma neutra e aleatória, esta escolha representa o modo de 

ser da profissão, pautada pelo projeto profissional do Serviço Social que imprime na ação 

profissional além de uma função operativa, uma função política e ideológica (SANTOS, 

2010b). Isto é, o 

processo de trabalho do assistente social está permeado por um conjunto 
de valores, intenções e posicionamento ideológicos, sua intencionalidade. 
Esse conjunto intencional dá significado e sentido ao movimento da 
instrumentalidade escolhido pelo profissional (FERNANDES, 2005, p. 10). 

 

O Assistente Social faz parte do trabalho coletivo, e historicamente foi demandado 

para atuar diretamente na esfera de reprodução social. Porém não inserido diretamente na 

produção material e sim no processo de regulação das relações sociais. Desta forma os 

instrumentos de trabalho do Assistente Social são diferentes daqueles que são utilizados 

para a produção material (TRINDADE, 2000). Segundo Santos (2010b, p. 48), o instrumento 

“consiste no conjunto de recursos ou meios que permitem a operacionalização da ação 

profissional” para obter-se o resultado esperado de acordo com a finalidade empregada.  O 

instrumento é compreendido como o recurso utilizado para objetivar os anseios dos 

Assistentes Sociais sobre seus objetivos e resultados esperados com a atuação. Trindade 

(2000) define o instrumento de trabalho do Assistente Social como processo de mediação 

constituída por procedimentos, atitudes e posturas em que visam transformar outras atitudes 
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humanas, processo de ampliação da consciência crítica sobre os processos de relação 

social.  

 Já a técnica é a maneira na qual o profissional operacionaliza o instrumento, é a 

habilidade na utilização do instrumento para atingir os objetivos de forma qualificada 

(SANTOS, 2010b); é o agir instrumental não dissociado da intencionalidade do profissional 

(CASSAB, 1995). A técnica pode ser desenvolvida no processo de trabalho através da 

capacidade teleológica do ser social em antever o que deseja alcançar e, por outro lado, a 

técnica ainda pode ser adquirida e desenvolvida em processos de capacitação continuada. 

Nesse processo de escolha de como chegar ao que se pretende, é possível desenvolver 

potenciais de escolhas eficientes, do melhor meio para objetivação e aprimoramento de 

habilidades já adquiridas (GUERRA, 2000).  

 Feita esta distinção é possível afirmar que a Entrevista é um dos instrumentos de 

trabalho do Assistente Social e no decorrer do movimento de constituição da profissão foi 

sendo utilizada com diferentes perspectivas e técnicas. Nesta pesquisa, a concepção de 

Entrevista se distingui da definição de “conversa casual entre duas pessoas”, de uma coleta 

de dados ou de um instrumento para encaminhamento. Com base nos textos pesquisados, 

compreende-se Entrevista em Serviço Social como um instrumento potencializador do 

espaço de troca e construção de conhecimento mútuo, em que, pelo uso da linguagem e da 

relação que estabelecem Assistente Social e usuário têm a possibilidade de trocar 

informações, ampliar suas consciências política, realizar reflexão e intervenção sobre a 

realidade, enfim, alcançar uma transformação. 

A Entrevista pode então ser considerada “uma atividade profissional com objetivos a 

serem alcançados, que coloca frente a frente uma ou mais pessoas que estabelecem uma 

relação profissional, através de suas histórias” (LEWGOY, 2007, p. 3). Ou nas palavras de 

Sousa (2008, p. 126) “processo de comunicação direta entre o Assistente Social e um 

usuário (entrevista individual), ou mais de um (entrevista grupal)”, porém diferente de um 

diálogo comum, pois esta relação constitui-se por sujeitos em que  

ambos os sujeitos (Assistente Social e usuário) possuem objetivos com a 
realização da entrevista – objetivos esses necessariamente diferentes. Mas 
o papel de entrevistador que cabe ao Assistente Social coloca-lhe a tarefa 
de conduzir o diálogo, de direcionar para os objetivos que se pretendem 
alcançar (SOUSA, 2008, p. 126). 

 

Este instrumento também pode ser utilizado pelo Assistente Social para entrevistar a 

instituição, outros profissionais, para realização de estudos sociais (PITARELO, 2000), e em 

todas essas situações a Entrevista proporciona um aprofundamento do conhecimento da 
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realidade social, uma reflexão sobre a situação, a troca respeitosa entre sujeitos e a 

possibilidade de intervenção sobre a realidade.  

 É mister considerar que o momento da entrevista não se caracteriza por uma 

conversa informal, mas tem um marco institucionalizado mediador da relação, em que 

usuário e Assistente Social estão em posições de poder diferentes. Como representante 

legal das instituições, o Assistente Social detêm do conhecimento técnico e dos aparatos 

materiais para fornecer o que o usuário procura que, historicamente e na grande parte das 

instituições, se configura na concessão de benefícios. Durante a entrevista o usuário 

encontra-se em uma relação de subalternidade, de dependência do trabalho do Assistente 

Social para o suprimento de uma necessidade.  Porém a partir da análise crítica, a categoria 

vem trabalhando para a desconstrução dessa relação de forma arbitrária, em que a 

diferença de poder fique em destaque durante a prestação de serviço.      

Recordando o debate sobre o processo de inserção do profissional no âmbito da 

reprodução social, observa-se que historicamente ele foi demandado para atuar nas 

instituições de prestação de serviços sociais tanto públicas como da iniciativa privada, e foi 

tradicionalmente reconhecido como técnico fiscalizador no processo de concessão de 

benefícios nas políticas públicas e utilizava-se dos seus instrumentos para isto. Atualmente, 

mesmo com a ruptura deste pensamento dentro da categoria profissional, o Assistente 

Social continua sendo empregado pelas instituições públicas e privadas, e em muitas 

situações sendo submetido a relações de averiguação das condições socioeconômicas dos 

usuários como condicionalidade para a concessão de benefícios, o que pode acabar 

gerando novas situações de fiscalização, repaginadas ou até envoltas em outros discursos.  

Desta forma, o conceito de Entrevista que aqui se defende busca superar esta 

tendência fiscalizadora e reguladora da profissão e, com fundamento ético e político na 

teoria social da tradição marxista, visa-se que este instrumento seja meio para garantir os 

direitos das classes trabalhadoras em um processo de mediação de conflitos entre capital e 

trabalho, entre os direitos sociais e os cidadãos de direito. Assim, em consonância com o 

debate crítico hoje da categoria, pretende-se excluir a idéia de neutralidade na 

operacionalização dos objetivos e na utilização dos instrumentos e técnicas durante a 

atuação profissional. Nesse sentido, vem se reconhecendo que durante a Entrevista há 

diferenças na relação usuário x assistente social, porém a lógica hoje majoritariamente 

defendida é de horizontalização dessa relação. Que em conjunto ao usuário, e na 

perspectiva de direitos e de equidade social, construa-se uma nova relação, em que os 

sujeitos sejam valorizados e potencialmente emancipados.  
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Reconhecer a emancipação dos sujeitos como condição para a superação da 

subordinação humana, para a real democratização das relações societárias e para a 

supressão de qualquer forma de opressão e preconceito, é um referencial que legitima uma 

intervenção mais ousada nas ações profissionais para transformação dessas relações. A 

ação mais ousada exige um olhar mais crítico à imediaticidade que os Assistentes Sociais 

se deparam no cotidiano profissional (PONTES, 2000). 

Assim, a categoria vem primando por uma intervenção fundamentada por princípios 

emancipatórios os quais fomentem a participação social consciente e espaços de discussão 

e construção coletiva, ou seja, espaços que exerçam relações democráticas 

(VASCONCELOS, 2000). Uma intervenção que visa a emancipação dos sujeitos como 

condição intrínseca para a transformação social apreende o que é a questão social e os 

sujeitos que a vivenciam. Desta forma, também é possível compreender qual é a real função 

social que a profissão exerce e é possível intervir na realidade a partir de uma real 

aproximação com a sociedade civil. Na perspectiva respeitosa aos usuários, de prestação 

de qualidade nos serviços públicos, e de uma competência crítica deste profissional 

(IAMAMOTO, 2007b). 

Na luta pela universalização e ampliação dos direitos, enquanto caminho 
para outra ordenação social, busca-se assegurar processos públicos de 
tomadas de decisão e exercício de poder coletivo, que tomem lugar da 
liderança pessoal, da competição, da concorrência, do anonimato 
(VASCONCELOS, 2000, p. 127). 

 

Iamamoto (2007b, p. 78) indica que o trabalho profissional comprometido com esta 

concepção crítica “pode impulsionar formas democráticas na gestão de políticas e 

programas, socializar informações, alargar os canais que dão voz e poder decisório à 

sociedade civil, permitindo ampliar sua possibilidade de ingerência na coisa pública”.  

Nessa perspectiva, a utilização dos instrumentos e técnicas na profissão, como 

descrito ao longo da fundamentação teórica deste trabalho, foi realizada com abordagens 

diferentes de acordo com o processo de constituição da profissão e com as mudanças 

teórico-metodológicas e ético-políticas que marcaram sua trajetória histórica no Brasil. Na 

relação entre Assistente Social e usuário, historicamente os instrumentos cumprem uma 

função política e ideológica, pois guardam em si caráter de poder e contradições (SANTOS, 

2010a). 
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A escolha dos instrumentos e técnicas a serem utilizados requer um 
conhecimento prévio dos processos, das determinações e das conexões 
sociais em que está inserido o objeto de sua intervenção, o que lhe é 
oferecido pela teoria. Ou seja, o manuseio do instrumento não dispensa 
orientação teórica, ele implica um conhecimento teórico (SANTOS, 2010a, 
p. 86). 

 

Fazendo uma comparação com os conceitos de Entrevista de autores anteriores ao 

projeto profissional crítico pautado na tradição marxista, é possível observar essa alteração 

de perspectivas de intervenção. Para Mary Richmond, a Entrevista serve para a busca das 

causas dos “problemas sociais”, uma investigação minuciosa dos fatos que levam às 

causas. A abordagem deveria pautar-se na relação direta entre causa e efeito, para a 

obtenção de um diagnóstico da situação e propor o tratamento. Como aponta Carvalho 

(1987, p.11) “entrevista é, para Richmond, um método de acesso às pessoas, devendo o 

entrevistador comparar, conciliar, preencher lacunas no apuramento dos dados pertinentes 

à solução dos casos”.  

Garrett (1967) considera o Assistente Social como um “entrevistador por excelência”, 

e lhe atribui uma qualidade intrínseca à condição de profissional. Desconsidera finalidades 

ou intenções profissionais na utilização do instrumento, colocando a Entrevista como 

instância maior para aproximação com o usuário. Para esta autora, o objetivo da Entrevista 

é a coleta de dados prestando a atenção nos aspectos psicológicos comportamentais dos 

“clientes” para então prestar de auxílios. A Entrevista é considerada uma “arte do 

atendimento” do Assistente Social.    

Partindo para a fenomenologia, a Entrevista é utilizada como método compreensivo. 

Neste método não há o interesse na explicação dos fenômenos, este se volta para a 

interpretação psicológica dos fatos, ou seja, visa chegar à compreensão de como os sujeitos 

se expressam diante das situações conflituosas. “Trata-se de uma compreensão que se faz 

com a totalidade de nossa alma, uma compreensão que é a apreensão de algo que 

transcende o sujeito mas que não é uma razão” (CARVALHO, 1987, p. 14).  

 Como exposto no início deste item, esta pesquisa não compartilha dos três últimos 

conceitos de Entrevista. E partindo do conceito de Entrevista como instrumento 

potencializador das intencionalidades do profissional, meio para desvelar a realidade e como 

potencializador da troca entre sujeitos para ampliação de consciência crítica e efetivação de 

direitos sociais historicamente conquistados, no próximo item serão indicadas técnicas de 

Entrevista que legitimem a perspectiva crítica de intervenção profissional hoje defendida 

pela categoria. Nesse sentido, as técnicas indicadas são para legitimação do projeto ético-

político profissional; de uma intervenção respeitosa ao usuário, que lhe permita um processo 
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de reflexão sobre a relação ali posta no atendimento; possibilite um conhecimento 

aprofundado sobre a realidade e principalmente desvincule esse caráter fiscalizador e 

repressor instaurado historicamente pelas instituições das políticas públicas. Importante 

ressaltar que não propõe-se um modelo pronto e engessado, estas são indicações 

encontradas na literatura profissional para a utilização do instrumento, porém não devem ser 

desconsideradas as particularidades em que cada profissional do Serviço Social está 

inserido e as singularidades das situações sociais que se depara nos diferentes espaços de 

atuação. 

Por fim, é desafio ao profissional da contemporaneidade materializar os princípios do 

projeto vigente de profissão frente ao atual contexto socioeconômico que o próprio 

profissional está inserido. O capitalismo está em um atual estágio em que a precariedade 

das relações trabalhistas é evidente. Há o mínimo de investimento nas políticas públicas no 

atual ordenamento neoliberal, tendo o profissional de Serviço Social que trabalhar com 

condições parcas de trabalho, em que as instituições oferecem serviços que não atendem a 

real demanda dos usuários. E sem cair no fatalismo, a categoria vem lutando para prestar o 

melhor serviço e junto aos usuários propor respostas às suas demandas que atendam e 

transformem suas condições objetivas de vida, criar formas e lutas coletivas que resistam a 

ordem societária vigente (VASCONCELOS, 2000). 

 

2.4 Procedimentos Operacionais da Entrevista 

Neste primeiro momento serão apontados os modelos de Entrevistas que mais 

aparecerem na literatura. Reconhece-se que muito desses modelos foram extraído das 

Ciências Sociais, porém, iremos explanar sobre os que são mais utilizados pelos 

Assistentes Sociais e condizem com o trabalho interventivo profissional pautado no projeto 

da categoria. Desta forma, é diferente das Entrevistas utilizadas com finalidades de 

pesquisas sociais6, em que a entrevista é “uma forma de diálogo assimétrico, em que uma 

das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação” (GIL, 

1999, p. 117) ou mesmo “é um modo de comunicação no qual determinada informação é 

transmitida de uma pessoa A para uma pessoa B” (RICHARDSON, 1999, p. 207).   

Destaca-se então para a atuação do Serviço Social na relação usuário x Assistente 

Social nos campos profissionais: a) Entrevista Estruturada; b) Entrevista Semi-Estruturada. 

                                                
6
 Não se está considerando que o Assistente Social não possa realizar pesquisa social no seu processo de 

trabalho. Porém diferencia-se da Entrevista utilizada no cotidiano de trabalho e intervenção profissional. 
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Nas Entrevistas estruturadas há uma estrutura, roteiro ou perguntas pré-

estabelecidas, tem caráter mais focalizado nas questões a serem abordadas, delimitam 

estritamente o que se pretende buscar com a entrevista. Geralmente se caracterizam por 

um roteiro e por perguntas fechadas (QUARESMA, 2005). As Semi-estruturadas são 

Entrevistas que não tem um roteiro completamente fechado, e se caracteriza por perguntas 

abertas que possibilitam a busca por mais elementos para compreensão da realidade social 

e participação do usuário naquela relação (QUARESMA, 2005). 

Para uma melhor apresentação dos elementos, a Entrevista será dividida em partes 

que são estratégias técnicas para conduzir a mesma. Porém, não se propõe um modelo 

fechado, pois se reconhece a particularidade de cada situação em que o Assistente Social 

está inserido e sua complexidade na totalidade, bem como as próprias intenções 

profissionais. Assim, as técnicas aqui sugeridas não ocorrem necessariamente na ordem 

que estão escritas, são constituintes de um processo, e por isso não ocorrem sempre da 

mesma maneira nas diferentes Entrevistas.  

Esta apresentação é fruto da leitura de textos e artigos sobre a temática. Desta 

forma, divide-se da seguinte maneira: a) planejamento da Entrevista, b) apresentação, c) 

identificação de demandas e d) encerramento.  

 

a) Planejamento da Entrevista 

 O profissional nesta etapa prepara-se para efetuar a ação, ou seja, este momento 

precede o início da Entrevista.  As Entrevistas podem ser solicitadas pela instituição para 

processo de triagem dos serviços oferecidos ou plantão de atendimento; pelo próprio 

usuário para obter orientações ou solicitar alguma assistência, bem como podem ser 

convocadas pelo Assistente Social para pesquisa socioeconômica, para formação de 

grupos, para levantamento de perfil, para conhecer seus colegas de instituição, para 

identificação de novas demandas, para orientação social, encaminhamento, acesso ou 

inclusão em projetos, programas e/ou benefícios sociais, aprofundamento do conhecimento 

de determinada realidade, entre outras situações que requer este recurso do profissional.    

O importante neste momento é o Assistente Social ter clareza dos objetivos que 

pretende alcançar, como quais informações gostaria de obter ou prestar, quais questões 

busca aprofundar, documentos que necessita elaborar, preencher ou disponibilizar, 

situações pretende transformar, qual público pretende atingir com sua intervenção. Assim, 

parafraseando Lewgoy (2007) o planejamento faz parte da organização da ação, e do 

espaço em que o profissional recorre a sua fundamentação teórico-metodológica, ético-
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política, técnica-operativa para transformar a realidade numa direção escolhida. Ou nas 

palavras de Vasconcelos (2000) “sem qualificação teórico-metodológica e ético-política não 

há a possibilidade de democratização de informações, conhecimentos e instrumentos de 

indagação”.  

Faz-se necessário então que o Assistente Social se certifique que obtêm todas as 

informações pertinentes e necessárias para a condução da Entrevista, tais como 

informações sobre os serviços da instituição, quais são as possibilidades de atendimento da 

demanda, serviços da rede, sobre a política pública no qual ele está inserido, qual é o perfil 

de usuários que chega a instituição, fazendo assim uma análise da particularidade na qual 

está inserido. E também escolhe qual é a melhor técnica para chegar ao que foi planejado.  

E para a operacionalização do que se foi programado, é importante também que o 

Assistente Social reserve um espaço próprio para a condução da Entrevista, de acordo com 

as orientações das normatizações da profissão, preservando o sigilo e a integridade dos 

usuários. Importante ressaltar que o profissional deve ficar atendo a questões adversas dos 

usuários, como por exemplo, atendimento a pessoa com deficiência ou idoso, caso a sala 

fique em lugar de difícil acesso, escolher outro local com as mesmas condições de sigilo e 

privacidade para realizar a Entrevista. A resolução do CFESS n° 493, de 21 de agosto de 

2006, prevê que o espaço destinado a qualquer atendimento do Serviço Social deve ser 

dotado de condições essenciais para abordagens coletivas e individuais, rápidas ou 

prolongadas, portanto, deve conter iluminação e ventilação de qualidade, espaço adequado 

para colocar arquivo de uso exclusivo do Assistente Social a fim de preservar o sigilo das 

informações dos usuários que contêm no material de trabalho deste profissional, e possuir 

porta na qual poderá ser fechada para garantir a privacidade do atendimento. 

Além do espaço físico outro item relevante a se observar é a duração que levará 

cada Entrevista, de modo a evitar os usuários fiquem esperando muito tempo depois do 

horário que foi marcada. Pois se entende que fazer o usuário esperar muito tempo pode ser 

uma atitude desrespeitoso, pois o mesmo dedicou parte do seu tempo para estar presente. 

É importante também manter a agenda que foi marcada, e somente desmarcar de última 

hora quando for uma situação extraordinária.  

 

 

b) Apresentação  
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 É recomendando que este momento aconteça no início do processo, pois esta é a 

parte em que o Assistente Social irá apresentar-se ao usuário bem como os objetivos da 

Entrevista. Para tornar esta relação mais horizontal e descaracterizar qualquer lógica 

fiscalizadora e repressora, faz-se necessário que o profissional deixe claro quais são os 

objetivos da Entrevista e as intenções profissionais com esse procedimento, quais são os 

serviços que o Serviço Social realiza, qual é a função do Assistente Social na instituição, o 

que será feito com as informações coletadas e como serão armazenadas, orientar sobre a 

relevância das informações prestadas pelo usuário relativas às suas condições objetivas de 

vida e história familiar, quanto tempo vai durar a entrevista, e deixar o usuário efetivamente 

à vontade em não responder questões que o mesmo identifique como invasivas ou 

constrangedoras. Cabe ressaltar que esta pesquisa está conceituando a Entrevista como 

um processo que tende sempre à reflexão e a construção do conhecimento, e isto deve 

fazer sentido para o usuário também.  

Por outro lado, quando a Entrevista é solicitada pelo usuário, faz-se necessário 

esclarecer quando não detêm de todo o conhecimento ou condições materiais objetivas para 

atender o que o mesmo solicita, para não criar falsas expectativas. E claro, propor-se a 

pesquisar o que não souber e auxiliar o usuário da melhor maneira para que ele obtenha o 

que procura.  Apresente a Entrevista como um momento de construção e aprendizado.  

 

c) Identificação da demanda 

Esta fase refere-se a coleta de dados pertinentes aos objetivos pré-estabelecidos e 

ao planejamento. Além do momento em que é possível obter mais elementos que ilustrem 

com maior clareza a situação apresentada pelo usuário.  

  É a parte mais complexa do processo, pois é onde se obterá as informações 

pertinentes para a intervenção profissional. Um grande elemento potencializador desta fase 

é a capacidade de questionamento, e habilidade no momento de realizar as perguntas. 

Porém, questionar não significa realizar um interrogatório, e sim fazer perguntas de forma 

eficiente e que fomente uma conversação e diálogo. É saber também fazer com que o 

usuário exponha suas questões com clareza e da forma mais confortável possível. Lowgoy 

(2007) explica que, para isto faz-se necessário primeiramente total esclarecimento por parte 

do profissional do por que dessas perguntas específicas, qual é o papel do Assistente Social 

na instituição, qual é o motivo que os usuários procuraram o atendimento, em fim exige 

também um planejamento bem elaborado. Complementando este raciocínio “uma entrevista 

ou uma reunião que se resuma a uma conversa de perguntas e respostas, relatos de 
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história sem fim, a aconselhamentos ou à manipulação de comportamentos, não favorece o 

alcance de objetivos que incluam os interesses e necessidades dos usuários” 

(VASCONCELOS, 2000, p. 130).  

 As bibliografias pesquisadas indicam as perguntas abertas como estratégia mais 

apropriada para fomentar o diálogo e deixar o usuário se expressar. Assim, deve-se evitar 

perguntas em que respostas terminem em sim e não, para não ficar um interrogatório “bate 

e volta” e também perguntas que induzam a resposta. Como exemplo, é possível citar esta 

pergunta: “A senhora está sendo bem atendida na instituição?”. Esta é típica de uma 

pergunta fechada, que não produz uma reflexão e impossibilita a fala com mais riqueza de 

detalhes por parte do usuário. Ao contrário, pode muitas vezes representar uma afirmação 

disfarçada. A pergunta seria melhor realizada desta forma: “Como a senhora vem sendo 

atendida na instituição?” ou “Que tipo de situação você vem observando aqui na 

instituição?”  

 Outro recurso sugerido por Cassab (1995) é trabalhar o questionamento no sentido 

de recuperar a fala do usuário para que o mesmo reflita sobre o que ele disse, e assim 

indica a seguinte frase como exemplo “a senhora nos falava que as crianças precisam de 

limite, o que podemos entender como limite?” (CASSAB, 1995, p. 35). Este recurso de 

recuperação de fala do usuário é utilizado para desconstruir certos preconceitos e até 

mesmo mostrar as contradições existentes na situação. Porém, não realizado de forma 

induzida, e sim em processo que o próprio usuário possa pensar e construir uma resposta 

para o que ele busca. Pode ser que ele reflita o mesmo que o Assistente Social, como 

também pode ser que pense algo novo, o importante é sempre respeitar as escolhas dos 

usuários.  

 Então, para um bom questionamento a fala é fundamental. E uma atenção especial 

deve ser dada a linguagem utilizada: não utilizar termos técnicos e nem vocabulários 

rebuscados que dificultem a comunicação. Isto inibirá o diálogo, portanto, as perguntas 

devem ser feitas de forma clara e objetiva, respeitando o nível de compreensão dos sujeitos.  

 Porém há momentos em que o usuário não falará, e este silêncio também pode ser 

interpretado pelo Assistente Social. O silêncio pode demonstrar que o usuário não entendeu 

a pergunta, como pode demonstrar insegurança perante aquela situação ou até mesmo 

desinteresse, além de poder representar um momento de reflexão ou resistência à situação 

(Silva, 1996). Não há um modelo certo, mas o profissional capaz de ficar atento a essas 

questões pode conduzir um melhor relacionamento nesse processo. Respeito a estes 

momentos também é uma forma de comunicação, pois mostra como o profissional é capaz 

de observar os demais sujeitos e identificar que se encontram em situação muitas vezes 
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incômoda, diferente ou desconfortável. Isto não exclui desse processo, a demonstração de 

interesse pelo assunto tratado, e pelo o que o usuário tem a falar. Assim, instigar durante a 

Entrevista a fala do usuário é uma forma de manter a comunicação. Claro, tomando os 

devidos cuidados para não ser invasivo e também não realizar perguntas que fujam do 

objetivo e sejam de curiosidade particular do profissional.    

Geralmente é neste momento que o Assistente Social intervém junto ao usuário. De 

acordo com os objetivos pré-estabelecidos e com as demandas que o próprio usuário 

apresentar ao Assistente Social. Desdobramentos são recorrentes da própria relação que 

está se estabelecendo, sejam estes no primeiro momento somente reflexões ou 

aprofundamento do conhecimento, como também orientações sobre os direitos sociais, 

encaminhamentos para serviços institucionais ou da rede, coleta de dados para futura 

análise ou propor projetos de intervenção. Esta relação vai se construindo durante o 

processo, e um laço de confiança profissional vai se estabelecendo.  

Não há um momento exato para realizar uma orientação ou encaminhamento, porém 

deve-se ser conduzido com a devida atenção. As orientações e encaminhamentos podem 

ser ou não desdobramentos da Entrevista. Caso o Assistente Social identifique algo que 

necessite de maior aprofundamento, desde que seja do consentimento do usuário, ele pode 

oferecer alguma instrução ou esclarecimento que julguem necessário. O que se recomenda 

é ter a plena clareza primeiramente sobre a situação e requerimento do usuários para não 

intervir em um momento inoportuno, que por exemplo interrompa o raciocínio do usuário, ou 

mesmo preste uma orientação em que o usuário não solicitou. Lembre-se que a intervenção 

não se constitui de aconselhamentos morais ou comportamentais, e sim realização de 

orientações e procedimentos que em conjunto com o usuário vise à transformação daquela 

realidade e o acesso aos direitos.  

 

e) Encerramento  

 Momento para retomar os pontos mais importantes da Entrevista, preferencialmente 

repetindo algumas colocações do usuário, para se certificar que todas as informações 

ficaram entendidas. Como também para deixar claro quais foram os procedimentos 

realizados, e quais são as futuras ações a serem tomadas. Assim, relembrá-lo do 

compromisso que foi firmado, ou de qualquer outra situação que em conjunto foi 

estabelecida.  

Por fim, a Entrevista finaliza com um agradecimento ao o usuário pela participação, 

deixando-se aberto para que se o usuário sentir necessidade possa retornar ao Serviço 
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Social.  E se possível, logo após a Entrevista é importante dedicar um tempo para o registro 

mais minucioso e para reflexão. Isto não impede que algumas informações importantes 

sejam escritas durante o processo, porém o registro não deve ser interpretado como ponto 

principal.  

Importante ressaltar, que para deixar a relação construída durante a Entrevista mais 

transparente, é relevante permitir que o usuário veja os registros feitos caso queira, como 

também é de suma importância ter cuidado ao escrever e proceder os registros, para não 

utilizar palavras que julgue moralmente os usuários. Nesse sentido, é necessário ter atenção 

para as informações sigilosas, observando as formas de registro e seguindo os dispositivos 

da regulamentação profissional, pois quando o registro é de comum acesso, por exemplo, 

os prontuários dos usuários nas unidades de saúde, informações sigilosas não devem estar 

registradas devido ao acesso de outros profissionais.  
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3 A PESQUISA NO CEMEAES  

 

 

Neste último capítulo serão apresentados os dados da pesquisa realizada junto a 

equipe de Serviço Social do CEMEAES, e quais reflexões chegou-se sobre a dimensão 

ético-política do instrumento da Entrevista implicadas no processo de trabalho desta equipe. 

 

3.1 Macaé: a “Princesinha do Atlântico” 

O Município de Macaé está localizado geograficamente na Região Norte Fluminense 

do Estado do Rio de Janeiro. Originou-se de uma vila monárquica produtora de cana-de-

açúcar e hoje é um dos maiores pólos brasileiros do mercado do petróleo, e sua história é 

marcada pelo desenvolvimento e sucesso econômico que obteve. 

Macaé tornou-se cidade com regime republicano em 1846, separando-se dos 

Municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio. Porém desde seu período de colônia, 

já demonstrava potencial para a produção de monoculturas. Considera-se que parte de seu 

crescimento foi devido à localização de seu território e de suas terras férteis para o cultivo, 

estas terras fazem divisa com as grandes propriedades da época e era caminho para a, até 

então, capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, eram favoráveis para o 

transporte das produções principalmente de cana-de-açúcar. Destaca-se ainda neste 

contexto o Porto da Imbetiba, por onde escoava parte desta produção, e posteriormente a 

instalação da linha férrea. Inclui-se também nestas atividades econômicas, a produção 

pesqueira que, devido a sua proximidade com o mar, impulsionou esta atividade também 

como fonte de subsistência da população que residia na cidade.  

O desenvolvimento da cidade seguiu com a economia fundamentada na agricultura e 

na atividade pesqueira e assim perdurou até 1974 quando iniciaram as atividades de 

exploração e produção de petróleo na região, impulsionado o desenvolvimento da cidade. 

Neste contexto, Macaé deixará de ser uma pequena cidade do interior para torna-se a maior 

produtora de óleo e gás no Brasil. Segundo o sítio eletrônico 

<http//:www.clickmacae.com.br>, Macaé possui atualmente 100 poços de petróleo e 64 

plataformas de produção, isto representa que 80% do petróleo e 47% do gás produzidos no 

pais partem desta cidade.  
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Com a exploração do petróleo na cidade, Macaé recebeu investimentos de capitais 

estrangeiros, o que foi incentivado com a política neoliberal que tomava forças naquele 

período, e com isto inicia-se um novo cenário de produção na cidade. Há novas indústrias e 

inserção de tecnologia, que atualmente, com a fase mais desenvolvida do processo de 

concentração e centralização do capital e o advento das forças produtivas, Macaé vem 

recebendo tecnologia para a exploração do pré-sal, camada subterrânea ainda mais 

profunda com expressivas reservas de petróleo.  

Então, para uma maior qualificação desta pesquisa, é importante ter a compreensão 

da particularidade do município no qual a instituição pesquisada é baseada sob uma 

perspectiva totalizadora da realidade social. Macaé por seu potencial econômico é alvo dos 

grandes capitais no processo de extração e refinarias do petróleo. Este mercado promissor 

demanda muita mão-de-obra especializada, e com isso ocorreu um processo migratório 

para essa região. Criou-se um ilusório cenário que Macaé absorveria toda a mão-de-obra 

excedente do estado fluminense, bem como de outros estados brasileiros. Então este 

mercado além da atrair potenciais investidores, cria um ambiente falacioso de que haveria 

emprego em abundância, acabando por atrair contingentes populacionais para a região. 

Este fenômeno é possível observar a partir do gráfico abaixo que, com dos dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstra a evolução populacional de 

Macaé:  

 

Tabela 1 – Evolução populacional em Macaé 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados disponíveis em IBGE Cidades. 

 

Partindo dos estudos de Antunes (2003) indicados no item 1.3 do capítulo um, é 

possível obter um panorama sobre o atual contexto mundial e articular com as afirmações 
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realizadas acima sobre Macaé. Para superar mais uma de suas crises cíclicas, iniciada a 

partir dos anos 70 do século passado, o sistema capitalista vem criando estratégias de 

enfrentamento e resistência a esse processo. Então, partir deste contexto é possível 

compreender como o fenômeno da reestruturação produtiva e o processo de concentração e 

centralização de capital, caracterizou certas particularidades na cidade de Macaé.   

Nesse sentido, por mais promissor que seja o mercado de trabalho em Macaé, não 

há a possibilidade de absorver todo o contingente de mão-de-obra vide o contexto de 

desemprego estrutural. É possível observar este fato confrontando os dados mais recentes 

sobre esses indicadores do IBGE. Segundo estimativas deste instituto, em 2009 haviam 

194.413 mil habitantes na cidade, e nos mostra  também com base em pesquisas que no 

mesmo ano, haviam 112.689 pessoas estavam inseridas no mercado de trabalho.  

Este grande volume populacional que chegou à cidade como contingente para 

disputar espaço neste processo produtivo, porém não é absorvido totalmente gerando uma 

parcela da população de Macaé que não consegue entrar no “promissor e chamativo” 

mercado do petróleo. Assim, por um lado, esta população fica a margem do mercado não se 

inserindo formalmente neste, ou se inserem em serviços terceirizados, precarizados e mal 

remunerados.     

  

3.2 Centro Municipal de Apoio ao Escolar (CEMEAES): um breve histórico  

  

O Centro Municipal de Apoio ao Escolar (CEMEAES) está em funcionamento desde 

1997 e foi instituído pela Lei Municipal n° 1929/1999, de 4 de junho de 1999, e subsidiado 

pela Secretaria de Educação. A partir do final de 2008, passou a estar vinculado à 

Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Macaé7.  

O CEMEAES tem como proposta de trabalho o atendimento às crianças da rede 

escolar municipal com problemas de rendimento ou déficit de aprendizagem, tais como: 

dificuldades em acompanhamento da turma, dificuldade no processo de aprendizagem, de 

relacionamento interpessoal, ou qualquer fator psicológico, patológico ou social que 

                                                
7
 A análise que se pode realizar pelo acúmulo de experiência durante dois anos de estágio na instituição e na 

troca com os profissionais da mesma, é que esta transferência se deu por interesses políticos da gestão 
municipal, tendo em vista que nenhuma explicação foi dada por parte da instituição nem se obteve a qualquer 
documento que houvesse essa explicação. No projeto geral do CEMEAES de 2009 (revisão de 2006) contém 
unicamente esta informação “Em 2008 a partir da lei complementar n° 111/2008 o CEMEAES se vincula 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e passa a se denomina Coordenadoria Municipal de 
Apoio ao Escolar” e que continuou-se em parceira com a Secretária de Educação.    
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prejudique o pleno desenvolvimento escolar da criança. Estes atendimentos acontecem de 

forma multiprofissional, e atualmente os Módulos do CEMEAES apresentam um quadro 

profissional com as respectivas áreas: fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, 

psicopedagogia, fisioterapia, psicomotricidade, educação física e Serviço Social. Desta 

forma, além de oferecerem atualmente serviços que potencializam o direito dos usuários ao 

esporte e lazer, também oferecem serviços de auxílio ao processo de ensino-aprendizado 

das escolas públicas do município, muito disto também pelo seu histórico trabalho e vínculo 

passado com a Secretaria de Educação. 

O CEMEAES está organizado em cinco unidades de atendimento, chamados de 

Módulos I, II, III, IV e V8. A localização dos Módulos foi distribuída de forma a atender 

microrregiões específicas e o critério utilizado para a escolha da locação de cada Módulo é 

a comunidade escolar dessa microrregião que necessita desse tipo de atendimento, isto é, 

relacionada às condições socioeconômicas das famílias. Desta maneira, cada módulo está 

locado em um bairro estratégico que facilite o acesso dessa comunidade da microrregião e 

assim possibilite o desenvolvimento escolar da mesma.    

Em 2009 foi reelaborado o Projeto para o CEMEAES com o intuito de sistematizar a 

atuação profissional da equipe de trabalho como um todo, assim como legitimar a proposta 

de atendimento ao escolar de forma multiprofissional e na perspectiva de totalidade dos 

sujeitos, e ainda incluir o Módulo VI, devido ao mesmo ter sido inaugurado em 2008. O 

projeto anterior foi reformulado, pois necessitava de algumas alterações no corpo de seu 

texto para melhor explicitar a proposta de trabalho pretendida. A iniciativa partiu do 

departamento de Serviço Social junto a administração geral do CEMEAES, e este 

documento visava rever a missão e os objetivos da coordenadoria, reafirmar a necessidade 

do trabalho da instituição no município de Macaé e também assegurar a importância da 

atuação desta junto às escolas locais. Inclui-se ainda nesse novo Projeto a perspectiva de 

trabalho interdisciplinar.  

O documento do novo Projeto do CEMEAES inicialmente realiza um breve 

levantamento das causas que levam a dificuldade de aprendizado da criança e depois cada 

área profissional explica como realizará a sua atuação frente à proposta principal do 

CEMEAES.  Mesmo com todo o esforço de reelaborar o projeto e legitimar a proposta de 

trabalho do CEMEAES, o novo documento ainda apresentou algumas discrepâncias em seu 

texto, principalmente quanto à proposta de intervenção do Serviço Social, que não condizia 

com o Projeto Ético-Político Profissional. Não cabe aqui esgotar todas as questões que não 

                                                
8
 O Módulo IV está atualmente desativado para reformas e, segundo a direção da instituição, sem previsão de 

retorno. 
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estão em concordância, mas somente exemplificar uma dessas questões com um trecho do 

Projeto do CEMEAES que diz: “Todas estas áreas atuam de maneira 

clínico/pedagógico/terapêutico, desenvolvendo um trabalho de diagnóstico, orientação e 

tratamento, no que diz respeito às dificuldades de aprendizagem ou dos distúrbios da 

aprendizagem” (CEMEAES, 2009, p. 5). 

Cabe ressaltar que o Serviço Social trabalha junto a dimensão sócio-material e 

político-cultural dos sujeitos, e o atendimento do Serviço Social é pautado pela 

compreensão da totalidade social na qual os usuários estão historicamente inseridos.  As 

ações profissionais devem se basear em: “empenhar-se na viabilização dos diretos sociais 

dos usuários, através dos programas e políticas sociais”, tal como expresso no Código de 

Ética do Assistente Social, em seu Título III, Capítulo I, Artigo 8º (CFESS, 1993). Este trecho 

expressa um elemento importante para o processo de trabalho do Assistente Social, e nos 

fundamenta em dizer que o Serviço Social não atua na perspectiva de obtenção de 

diagnóstico e tratamento. Ou seja, a perspectiva de intervenção não se coloca de maneira 

clínica ou terapêutica. Isto seria retornar ao período tradicional, concepção na qual existem 

lutas na história da constituição da profissão que demonstram a busca pela superação desta 

forma de trabalho.  

Como falado anteriormente, Projeto do CEMEAES anterior (2006) também não 

incluía o Módulo VI que foi inaugurado no ano 2008, e que diferente dos primeiros Módulos 

foi criado para atender os servidores públicos de Macaé e a comunidade adulta em geral. E, 

segundo a pesquisa de perfil dos usuários realizada pelo Serviço Social do Módulo VI em 

2009, a população usuária deste módulo em sua maioria são mulheres entre 35 e 60 anos 

que apresentam demandas variadas de tratamentos de saúde e procuram atividades físicas 

por questões de saúde e por estética.   

Atualmente, no Módulo VI realizam-se atendimentos na área de saúde, 

especializados na atividade física e na reabilitação. A equipe é formada basicamente por 

fisioterapeutas, contudo há outros profissionais como psicólogos e massoterapeutas. Porém 

seu público alvo não é a comunidade escolar.  Os atendimentos são abertos a comunidade 

adulta em geral, que na maioria das situações são encaminhados pela rede pública de 

saúde do Município. Esta instituição não recebe verbas da Secretaria de Saúde e é uma 

instituição para diagnósticos de patologias. É prevista como uma instituição que oferece 

serviços que complementam a rede de saúde na proporção que oferece possibilidades para 

tratamento como a fisioterapia e atividades que estimulam a atividade física e o lazer.   

A proposta de trabalho na instituição é válida em termos de atendimento a 

população, porém é evidente o distanciamento da proposta dos outros Módulos. Uma 
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análise que se pode fazer sobre essa questão, é que esta instituição cumpriria sua função 

social de forma mais plena, se trabalhasse em consonância com a perspectiva dos demais 

Módulos e seguindo o Projeto do CEMEAES, atendendo aos escolares, oferecendo serviços 

para os alunos da rede escolar que contemplem a educação de Jovens e Adultos, 

estabelecendo assim maior proximidade com as escolas, ou seja, oferecendo serviços que 

potencialmente respondam a esta demanda educacional para adultos. Outro elemento que 

reforça a não conformidade com o Projeto do CEMEAES é a localização deste Módulo, pois 

está instalado em Parque Valentina Miranda, bairro considerado de alto poder aquisitivo e 

de difícil acesso a comunidades empobrecidas e que necessitam do serviço. Fica uma 

reflexão, a quem serve esta instituição e qual a sua função social? São elementos que 

trazem para a reflexão saber para qual função esta instituição foi criada, principalmente em 

um Município em que a cultura clientelista é evidente. 

 

3.3 O Serviço Social no CEMEAES: análise sobre a constituição do processo de 
trabalho dos Assistentes Sociais e a utilização da Entrevista 

  

Inicia-se neste item a análise sobre as informações obtidas durante a pesquisa 

empírica. A partir dos elementos abordados durante a fundamentação teórica, propõe-se a 

reflexão sobre a utilização da Entrevista no processo de trabalho da equipe do Serviço 

Social do CEMEAES, no que diz respeito a sua dimensão ético-política e enquanto possível 

instrumento de trabalho que evidencie os princípios defendidos pelo atual Projeto Ético- 

Político Profissional.  

Para obtenção das informações necessárias para a análise proposta, fora realizadas 

entrevistas com três Assistentes Sociais da equipe de Serviço Social da instituição, sendo 

que estes atuam em Módulos diferentes. As entrevistas que foram marcadas com 

antecedência, acontecerem no próprio local de trabalho dos Assistentes Sociais. As 

mesmas foram gravadas e posteriormente transcritas para possibilitar uma análise mais 

apurada das informações e a fidelidade às falas dos profissionais. Desta forma, fragmentos 

das falas dos Assistentes Sociais serão utilizados para qualificar o texto deste trabalho e 

fundamentar as reflexões realizadas, porém a fim de preservar a identidade dos 

profissionais serão usados pseudônimos. Os Assistentes Sociais foram denominados de 

“Assistente Social Democracia”, “Assistente Social Liberdade” e “Assistente Social Justiça”.    

As perguntas foram elaboradas de acordo com a proposta de análise, então se 

abordou as condições objetivas para a realização do trabalho profissional; como é processo 
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de Entrevista e seus elementos técnicos como: qual é objetivo da Entrevista, como esta 

inicia e como termina, como são marcadas as Entrevistas, quais são as técnicas de 

Entrevistas, quais são os roteiros, etc.; buscou-se identificar ainda como o instrumento 

possibilita a análise da realidade social, como proporciona elementos para a identificação de 

demandas dos usuários, e como na percepção dos profissionais a Entrevista proporciona 

elementos que possibilitam a transformação social.    

Nesse sentido, este item pretende de forma sucinta descrever sobre o processo de 

trabalho dos Assistentes Sociais no CEMEAES.  Então, os resultados da pesquisa foram 

organizados a partir dos seguintes temas: a demanda institucional; a demanda que os 

usuários trazem a instituição, o processo de respostas às demandas e a organização da 

equipe, as condições objetivas para o trabalho profissional e a compreensão dos 

profissionais sobre a Entrevista. 

Atualmente a equipe de Serviço Social é composta por 9 Assistentes Sociais, sendo 

que um deste foi eleito pela direção institucional para atuar como coordenador técnico; 6 

estagiárias e uma assistente administrativa. A função do coordenador é acompanhar o 

trabalho da equipe, oferecer orientações técnicas quando solicitado e desempenhar a 

função de mediador entre a equipe e suas solicitações junto à direção dos Módulos, ou seja, 

a coordenação geral de todos os Módulos do CEMEAES. E o assistente administrativo 

realiza a função de organizar e sistematizar em planilhas os relatórios quantitativos entregue 

pelos Assistentes Sociais; durante as reuniões de equipe escrever as atas, e posteriormente 

garantir as assinaturas dos Assistentes Sociais participantes e organizá-las em livro; realizar 

ligações telefônicas para instituições para buscar informações básicas; imprimir as circulares 

informativas dos Módulos; viabilizar materiais que os Assistentes Sociais necessitem, entre 

outras rotinas administrativas.  

Segundos as informações obtidas durante as Entrevistas e das experiências de 

estágio da autora no CEMEAES, a principal demanda institucional que chega ao Serviço 

Social de todos os Módulos são os atendimentos aos usuários para orientações sociais e 

sobre os serviços prestados na instituição. Ressalta-se que a cobrança por parte da 

coordenação geral dos Módulos por número de atendimentos é grande, e solicitam a 

contabilidade das Entrevistas realizadas tanto com os usuários que chegam a instituição 

como para as demandas espontâneas, ou mesmo para os usuários encaminhados interna e 

externamente. E mais especificamente nos Módulos para atendimento a crianças, é 

solicitado pela instituição realizar acompanhamento de situação de faltosos nos 

atendimentos, pois depois da terceira falta, a vaga do serviço é repassada para outro que 

está em lista de espera; responder por meio a relatórios e pareceres técnicos as solicitações 
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vindas do Conselho Tutelar e do Ministério Público; bem como receber e encaminhar as 

solicitações das escolas do Município.  

De maneira geral, a Entrevista Social com o Serviço Social é parte do cotidiano 

profissional na instituição, seja esta Entrevista marcada pelo setor administrativo, seja pelo 

próprio usuário, ou mesmo por outros profissionais que encaminhem internamente. Segundo 

os dados coletados durante a pesquisa, pôde-se identificar o entendimento que os 

Assistentes Sociais têm em relação ao objetivo da Entrevista no CEMEAES. Para o 

“Assistente Social Democracia”, o objetivo da Entrevista é: “conhecer o usuário, a realidade 

que ele vem, que demanda que ele traz, identificar muito dele a demanda”. Indo na mesma 

direção, o “Assistente Social Liberdade” tem a seguinte compreensão:  

mais que estabelecer um perfil sócio-econômico, um perfil sócio-econômico 
de dados assim, de renda, de onde mora, eu acho que o profissional está 
capacitado para realmente perceber as questões sociais que estão 
envolvidas ali, [...] precisa que o usuário seja emancipado/capacitado 
mesmo.  

Ou ainda, para o “Assistente Social Justiça”, o objetivo da Entrevista é “conhecer a 

realidade na qual esse usuário está inserido, como é seu contexto familiar, quais são as 

suas condições sociais e econômicas, descobrir se esse usuário ele tem acesso a rede de 

serviços sócio-assistenciais diversos”.   

Pode-se analisar que, mesmo havendo algumas divergências, no sentido em que 

cada um coloca ênfase em aspectos diferentes relativos ao objetivo da Entrevista (como 

exemplo, um foca a demanda, o outro reforça conhecer o perfil sócio-econômico), segundo 

esses profissionais, a Entrevista é um momento privilegiado para identificar a realidade do 

usuário, realidade entendida, segundo eles como as condições sócio-econômicas dos 

usuários relativas à renda e à moradia. E ainda, mediante a Entrevista, os Assistentes 

Sociais dizem buscar “perceber as questões sociais”, isto é, identificar suas demandas. Por 

outro lado, também é possível evidenciar a preocupação dos profissionais em identificar o 

acesso que os usuários têm a rede de serviços sócio-assistenciais.  

Os dados coletados pela pesquisa mostraram que durante a realização das 

Entrevistas Sociais, os Assistentes Sociais identificam questões para além da demanda 

institucional, como situações de violações de direitos, por exemplo, abuso sexual, violência 

contra mulher, como expresso na fala a seguir:  

criança que falta muito [...] ou seja a demanda aparente inicial, mas quando 
agente passa a conhecer, aquela realidade daquela família, surgem 
inúmeras demandas, e ai das mais diversas, né, que vão desde, hã..., 
dificuldades de acesso as políticas públicas, passando por crianças que 
sofrem negligência, casos de pedofilia, crianças e adolescentes que sofrem 
abuso sexual, crianças e adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas, 
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mulheres que sofrem violência doméstica, idosos que sofrem violência, que 
sofrem abuso (Assistente Social Justiça). 

 

 As situações citadas pelos entrevistados se colocam como expressões da questão 

social vividas na atualidade por diferentes indivíduos que chegam ao Serviço Social no 

CEMEAES. Estes indivíduos são expressões singulares do contexto mais amplo do sistema 

capitalista de produção e organização de sociedade. Pelos dados pesquisados sobre 

Macaé, constatamos que a cidade cresceu economicamente, principalmente com o advento 

do mercado mundial de petróleo, porém não foi na mesma proporção o desenvolvimento da 

população que residia na cidade. Em Macaé ocorreu um aumento do contingente 

populacional, isto se deu pelo fato dos grandes investimentos realizados na cidade, advindo 

das atividades petrolíferas. Toda a mão-de-obra que chega a Macaé não tem a possibilidade 

de ser absorvida, como demonstrado anteriormente, o que ocasiona um contingente a 

margem desse processo produtivo, restringido o acesso aos direitos e a condições dignas 

de vida.  

Com isto, depara-se com o crescimento das periferias, da violência urbana e 

aumento da população que necessita de mediação de instâncias como o Estado e a 

sociedade civil para suprimento das condições básica para sobrevivência. Inclui-se ainda 

para o agravamento desta situação, que o atual cenário das políticas públicas voltadas para 

o atendimento da população que fica subalterna a esse modo de produção é de crise, e está 

evidente o desmonte do princípio universalizante destas políticas.  Encontra-se  então, com 

a racionalização e a precariedade dos serviços oferecidos nos aparatos públicos, privados e 

de iniciativas das organizações filantrópicas, ou seja, ocorre hoje agravamento da questão 

social vide a complexidade do sistema econômico-social e o minoritário investimento em 

serviços sociais. Nesse sentido, as situações presenciadas pelos profissionais no 

CEAMEAS, são reflexos da totalidade social na qual a instituição está inserida.  

Em respostas as demandas apresentadas pelos usuários, identifiquei durante as 

entrevistas deste processo de pesquisa que os Assistentes Sociais realizam orientação de 

direitos e/ou encaminhamento para a rede de serviços públicos. Isto fica evidenciado 

quando os profissionais explanam sobre quais os resultados que pretendem atingir com a 

Entrevista Social. Assim, a fala do “Assistente Social Democracia” que diz buscar “a 

superação da problemática que ele traz. Ou pelo menos um questionamento [...] muitas 

vezes não é possível a superação daquela problemática, mas um encaminhamento, um 

questionamento...”; e ainda a fala do “Assistente Social Liberdade” que pretende “com o 

conhecimento da realidade do município, da rede, dos serviços sócio-assistenciais que 

existam eu consiga compreender e encaminhar aquelas questões. [...] É... acho que nesse 



 
64 

sentido, de perceber se é necessário e tá encaminhando essas questões”; e mesmo como 

aborda o “Assistente Social Justiça”: “a entrevista me permite não apenas conhecer um 

pouco melhor a realidades deles, mas também intervir, fazer as devidas orientações, os 

devidos acompanhamentos de situações”. Destaca-se por essas falas a preocupação com 

os encaminhamentos que configurem a busca pela efetivação dos direitos dos usuários. Não 

está se desconsiderando a importância dos encaminhamentos enquanto desdobramento da 

Entrevista, porém como aprofundado nos capítulos anteriores, a atual perspectiva de 

atuação do Serviço Social, identifica outras estratégias possíveis para a utilização desse 

instrumento, como por exemplo, práticas coletivas de enfrentamento de situações de 

violação de direito. Para além, a Entrevista possibilita uma aproximação com o usuário, com 

a realidade dele, o que permite além de levantamento de indicadores sobre a particularidade 

de Macaé para posteriores estudos e pesquisas, proporciona momentos em que o 

Assistente Social pode trabalhar a consciência política dos usuários, construir junto com eles 

essa consciência, para possibilitar, por exemplo,  a ampliação dos espaços de participação 

dos usuários nas decisões institucionais e incentivo a sua participação.  

 Além da Entrevista ou mesmo junto a este instrumento, os Assistentes Sociais 

relatam que utilizam outros instrumentos em seus processos de trabalho como visitas 

domiciliares quando há necessidade de um maior acompanhamento da família que está 

recebendo atendimento; visitas institucionais para firmar parcerias ou para maior 

qualificação nos encaminhamentos; e relatórios quantitativos e qualitativos mensais. Na fala 

deles, “além da entrevista que é „né‟, o instrumento mais utilizado, a visita domiciliar é um 

instrumento que eu busco utilizar a medida que os recursos „né‟, como carro, e o profissional 

para levar se apresenta, eu utilizo” (Assistente Social Liberdade). A visita domiciliar aparece 

nas entrevistas como o instrumento mais utilizados depois da Entrevista, reconhecem este 

instrumento como uma seqüência do atendimento através da Entrevista Social. Isto 

exemplifica como o profissional pode articular os instrumentos em prol de operacionalizar 

seus objetivos sem limitar-se a uma forma de intervenção. Evidenciando assim a 

capacidade teleológica de planejar o processo de trabalho, realizando escolhas dos meios 

mais eficazes para atingir o que foi idealizado. 

 Porém quanto a utilização da Entrevista, o resultado da pesquisa junto a equipe foi 

do uso deste instrumento especificamente para os atendimentos individuais. A Entrevista 

também pode ser explorada em pesquisas, podem ser realizadas Entrevistas com os 

próprios profissionais da instituição, entrevistas estratégicas para um determinado perfil de 

usuários que se pretende atingir, etc. Como abordado anteriormente, a escolha dos 

instrumentos perpassa pelos objetivos em que os profissionais idealizam, desta forma a 

Entrevista Social enquanto “porta de entrada na instituição” e realizada para atendimentos 
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individuais também configuram-se como meios para o trabalho profissional, porém não são 

as únicas formas de utilização deste instrumento. Assim, existem outras possibilidades de 

manuseio e aplicação deste instrumento que também possibilitam a efetivação do trabalho 

profissional. Como visto na fundamentação teórica, a Entrevista vai além, ela é um 

instrumento que possibilita a troca e a transformação conjunta.  Permite aproximação junto 

ao usuário, e que se realizada com respeito a sua condição de sujeito, abra caminhos para 

decisões coletivas, amplia horizontes de conhecimento, ou seja, a Entrevista pode ser 

operacionalizada de forma que tenda a uma prática emancipatória.    

A equipe de Serviço Social do CEMEAES programa suas reuniões quinzenalmente. 

Durante essas reuniões são realizados trocas de experiência, são entregues os relatórios 

qualitativos e quantitativos, os Assistentes Sociais falam e argumentam suas dificuldades, 

são discutidos planos e metas para o trabalho em equipe e agora mais recente, segundo o 

relato da “Assistente Social Democracia”, estão sendo realizadas durante as reuniões, 

discussões técnicas sobre situações sociais particulares de usuários consideradas mais 

complexas e que requerem maior reflexão. Esta é uma tentativa de troca de conhecimentos 

e apoio técnico para lidar com as questões que demandam o profissional de Serviço Social. 

Segundo a fala: “vai começar agora a partir da próxima reunião com o estudo de casos. 

Cada módulo vai trazer uma demanda de um usuário para agente tá pensando junto, pra 

gente tá discutindo” (Assistente Social Democracia). 

 Reconhece-se a importância do estudo de casos, para acompanhar situações sociais 

particulares de usuários consideradas mais complexas de forma mais aprofundada, vide 

situações de complexidade alta ou que apresentem risco social para os envolvidos.  Para 

realizar um acompanhamento mais sistematizado e garantir a não violação de diretos 

nessas situações, este instrumento pode possibilitar uma apreensão mais apurada das 

contradições que se perpassam, e instrumentalizar o profissional para estabelecer 

estratégias que paute para a democratização das relações societárias e emancipação dos 

sujeitos. É importante ressaltar que este instrumento diferencia-se do Serviço Social de 

Caso, que como visto, se configura como abordagem individual e que prevê um diagnóstico 

para tratamento e transformação do sujeito para que o mesmo vivesse em conformidade 

com o meio e as normas de comportamento social.  Entende-se que através do diagnóstico 

o Assistente Social indicava uma solução para a vida do sujeito em questão, em prol de um 

harmônico funcionamento social.  

Porém faz-se um destaque para a reunião de equipe, enquanto um instrumento que 

possibilita a troca mútua entre profissionais e um momento de reflexão conjunta para 

tomada de decisões mais coletivas. Desta forma, para além de reflexões sobre situações 
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singulares realizadas em conjunto, a reunião possibilita um canal em que práticas coletivas 

possam se evidenciar, como por exemplo, a partir da troca de experiências levantar 

indicadores, propor pesquisas, levantar estratégias de enfrentamento em conjunto de 

questões que são pertinentes a todos os Módulos do CEMEAES para o fortalecimento da 

equipe, ampliar canal de diálogo com os usuários, proporcionar momento de estudo, etc.   

Segundo as entrevistadas, esta reunião é vista com resistência por parte da direção 

dos Módulos, pois não identificam qual é a importância da mesma, e contestam o porquê 

dos profissionais se ausentarem dos Módulos para se reunirem. Porém, o Serviço Social do 

CEMEAES vem lutando para garantir este espaço e argumentando a necessidade do 

espaço de troca junto à instituição e buscando legitimar a reunião como parte do processo 

de trabalho da equipe. Acredito que isto evidencie um reflexo da discussão atual crítica 

sobre como a categoria vem se organizando para coletivamente buscar mediações que 

legitimem a atuação profissional. Porém faz necessário para não se cair no pragmatismo, o 

constante exercício de reflexão sobre o cotidiano profissional. E este espaço que vem sendo 

legitimado pelo Serviço Social possibilita este momento, a reunião proporciona o espaço em 

que a equipe poderá avaliar seus objetivos profissionais, traçar estratégias coletivas para a 

efetivação de direitos, dialogar as dificuldades, etc. Ou seja, ir além do que a categoria 

profissional vem lutando pela superação do Serviço Social de Casos que trabalha em 

questões focalizadas.   

 Assim, o espaço que o Serviço Social vem buscando está em constante construção 

dada a dialética que está presente nas relações sociais, da mesma forma que está em 

movimento a luta da profissão para efetivação desses objetivos profissionais.  Pela fala da 

“Assistente Social Liberdade”, é possível observar o reconhecimento buscado pelo 

aprimoramento profissional vide as constantes transformações na sociedade, pois a mesma 

afirma que “em relação às questões de colocação mesmo profissional, do espaço 

profissional, acho que é uma coisa construída mesmo. O Serviço Social é mais recente na 

instituição, e acho que ele está buscando a identidade dele na instituição”. Este fragmento 

demonstra a percepção do profissional do quanto o Serviço Social necessita de mediações 

através de lutas e estratégias que tendam a uma atuação mais próxima com os princípios 

defendidos pelo atual Projeto Ético-Político Profissional vide ao cenário dos espaços sócio-

ocupacionais os quais estão inseridos.  

 Outro desafio que enfrentam para efetivação de seu trabalho é sobre a 

disponibilidade dos recursos institucionais, desde local de trabalho para o profissional até 

materiais básicos, como por exemplo, canetas e papéis para a elaboração de uma dinâmica 

de grupo. É possível observar as precariedades das condições de trabalho com as falas “a 
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gente tinha visita marcada, o carro não veio” (Assistente Social Democracia) ou até mesmo 

“Falta material de escritório, quadro de avisos e carro é complicado” (Assistente Social 

Liberdade). Durante as entrevistas desta pesquisa houve relatos de que Assistentes Sociais 

de Módulos possuem recursos como telefone, computador, fácil disponibilidade ao carro, e 

outras não, sendo assim dificultado o trabalho do Assistente Social. E para uma reflexão 

final, pois durante as entrevistas esta questão não ficou totalmente esclarecida, será que 

esta questão vem sendo discutida em equipe e de que maneira os assistentes sociais vem 

trabalhando no enfrentamento destas questões?  

No Serviço Social já existem normatizações que buscam assegurar condições dignas 

para a realização do trabalho profissional, primam por um espaço físico adequado e 

recursos que assegurem, por exemplo, o sigilo profissional. A situação relatada de que há 

Módulos no CEMEAES em que os Assistentes Sociais encontram-se limitados por 

condições insatisfatórias de atendimento como, por exemplo, a sala: “a gente não tem luz, 

eu falo mesmo condições materiais a gente não tem um luz” (Assistente Social Democracia), 

vai contra a Resolução n° 493, de 21 de agosto de 2006, que como visto na fundamentação 

teórica, expõe sobre as condições éticas e técnicas do trabalho profissional. Esta 

regulamentação no Art 2°, inciso “a”, dispõe como condição necessária ao local de trabalho 

do Assistente Social “iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a 

organização institucional”. Esta pesquisa evidenciou a precariedade da condição de trabalho 

do Assistente Social, além de não oferecer condições adequadas para receber o usuário 

que chega ao serviço, o que até levar à desmotivação para o exercício profissional.  

O Projeto Ético-político Profissional contemporâneo fica evidenciado em momentos 

em que a atuação profissional tende a perspectiva emancipatória, de reconhecimento dos 

sujeitos enquanto seres sociais potencialmente capazes de transformação, momentos em 

que há a busca pela democratização das relações sociais e o exercício constante de 

reflexão sobre a realidade e o processo de trabalho que o profissional está inserido.  

Durante as entrevistas houve momentos em que os Assistentes Sociais demonstram este 

debate crítico da categoria, por exemplo, quando reconhecem os usuários como sujeito de 

direitos e que são potencialmente capazes influir em suas decisões ou até mesmo refletir 

sobre a sua própria realidade. São exemplos de falas neste sentido: “o usuário seja 

emancipado/capacitado mesmo, para estar buscando com os usuários [...] porque se você 

ficar na superficialidade, você não percebe nada „né‟, e você não intervém em nada” 

(Assistente Social Liberdade). Ou quando se referem sobre as questões que o usuário 

expõe: “você além de conhecer... quando você conhece você pensa junto dele, pensar junto 

do usuário” (Assistente Social Democracia). Identificou-se o esforço de valorização dos 
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sujeitos e suas concepções, é o exercício de buscar junto ao usuário mediações para 

transformar daquela realidade.  

Nesse sentido, é importante também o reconhecimento por parte dos profissionais 

pesquisados de não realizar julgamentos morais sobre as questões que o usuário expõe, tal 

como a “Assistente Social Liberdade” relatou: “eu to sempre preocupada, em não ficar 

fazendo julgamentos morais do que se apresenta, [...] não ficar é... colocando a minha vida, 

os meus valores pessoais naquilo que se apresenta.” Durante uma Entrevista ou até mesmo 

qualquer outro atendimento que o Assistente Social realize, o profissional recebe 

informações que são íntimas e constituem a história dos usuários, quando o mesmo expõe 

isto para o profissional é um elo de confiança que se estabelece. Muitas vezes os usuários 

estão procurando por conforto sobre as situações que apresentam, e para descaracterizar o 

papel de tutela ou de uma intervenção psicologizante, ou qualquer outra ação que tenda ao 

moralismo faz-se necessário não querer impor suas concepções pessoais ou realizar 

aconselhamentos, mesmo que seja para uma orientação de direitos. Os usuários são 

sujeitos com capacidade de refletir sobre a sua realidade e realizar escolhas sobre o 

direcionamento de suas vidas.  

Assim, é de suma importância que o Assistente Social não imponha determinações 

de julgamento pessoal, e sim respeite as decisões dos usuários, e compreenda quando não 

aceitar alguma orientação. Isto revela durante o trabalho que o profissional reconhece os 

anseios dos usuários e reconhece sua capacidade de decisão e transformação de suas 

realidades. Como respalda o Código de Ética Profissional de 1993, um de seus princípios 

fundamentais é “empenho na eliminação de todas as formas de preconceito incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão 

das diferenças” (CFESS, 1993). 

Um ponto que demonstra também a perspectiva crítica é a autonomia para 

elaboração e execução dos instrumentos. Como exemplo, pode-se citar o roteiro da 

Entrevista utilizado pelos profissionais do CEMEAES. Este roteiro foi elaborado em equipe e 

já sofreu alterações durante o curso do trabalho, a “Assistente Social Justiça” assim justifica 

a alteração desse documento  

eu chequei na instituição, nos tínhamos um primeiro modelo, e esse modelo 
ele era muito simplório, muito básico, ele fazia algumas perguntas que eu 
não considero relevantes [...] por assim dizer ele não atendia as nossas 
expectativas de trabalho, nem condizia com a nossa intenção ética e 
política, nossa visão da profissão então aquela ficha de atendimento ela foi 
reformulada. 
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  Este trecho aborda a percepção do profissional em aprimorar seus instrumentos 

para efetivação do trabalho segundo seus objetivos. Hoje, o roteiro contém elementos sobre 

as condições materiais; por exemplo, situação de moradia, renda familiar, se possuiu auxílio 

ou benefícios subsidiados pelo Estado, composição familiar, inserção escolar e no mercado 

de trabalho. Estes elementos subsidiam a composição do histórico socioeconômico, que 

além de permitir o levantamento de dados para uma possível pesquisa, fornece informações 

de análise para o encaminhamento para benefícios sociais. Ainda que a utilização da 

Entrevista não se limite ao encaminhamento para os serviços sociais disponíveis na rede, 

este roteiro contém elementos que condizem com os objetivos que os profissionais almejam. 

Como ilustra a fala do “Assistente Social Justiça” quando explana sobre os resultados 

esperado com a Entrevista:  

os objetivos são esses... é fazer com que o usuário, ele tenha seus direitos 
garantidos, né?  Que possamos dar acesso, a esses usuários as políticas 
públicas, as políticas sociais aqui do município de Macaé, algumas públicas 
e algumas da iniciativa privada... mas pensando sempre na perspectiva da 
cidadania, fazer com que esse usuário ele tenha acesso, aos direitos que 
lhes são cabíveis.  

Porém o roteiro também traz outros elementos novos, dentre eles, está um campo 

aberto para que o Assistente Social escreva suas percepções sobre a situação social que o 

usuário relata durante a entrevista. Este recurso é importante, pois potencializa a 

capacidade de sistematização do que foi apresentado podendo ainda colocar reflexões a 

partir de embasamento teórico. Além de constituir-se de um espaço para que as 

informações obtidas sejam guardadas e depois possam ser retomadas. Inclui-se ainda 

nessa perspectiva de sistematização e análise o espaço para registros dos procedimentos 

realizados e para os acompanhamentos realizados.  

A alteração no instrumento reconhece a dinâmica da sociedade, pois como as 

relações sociais vão se complexificando e está em constante transformação, o profissional 

avaliando seu processo de trabalho e seus objetivos, podem necessitar alterar o instrumento 

necessário para materialização dos mesmos. 

Esta percepção sobre as mudanças e pelo aperfeiçoamento dos instrumentos 

possibilita a ampliação do conhecimento dos profissionais sobre a realidade social e sobre a 

própria percepção que usuários têm sobre a realidade deles, da instituição, do município, 

etc. É possível ilustrar esta afirmação com a resposta que um Assistente Social deu sobre 

como a Entrevista permite obter conhecimento sobre a realidade social  

A usuária relata problemas de saúde, artroses, e está em tratamento. A 
usuária fez muitas críticas quanto às condições de atendimento no 
CEMEAES, e ao serviço público de um modo geral. Pois um atendimento 
semanal, segundo é feito no CEMEAES, não garante melhoria e não há 
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equipamentos materiais de trabalho para os profissionais, tudo não passa 
de enganação. São palavras dela esse „tudo não passa de enganação 
(Assistente Social Democracia) 

E ainda, os profissionais identificam durante as Entrevistas Sociais também 

demandas dos usuários por melhorias dos serviços da própria instituição. Isto fica 

evidenciada durante as seguintes falas: “A usuária fez muitas críticas quanto às condições 

de atendimento no CEMEAES, e ao serviço público de um modo geral. Pois segundo a 

usuária um atendimento semanal [segundo é feito no CEMEAES] não garante melhoria e 

não há equipamentos materiais de trabalho para os profissionais” (Assistente Social 

Democracia). 

Este trecho demonstra como durante a entrevista o Assistente Social obteve acesso 

a informações sobre a percepção da usuária sobre a própria condição precária de 

atendimento. Nesta resposta, o Assistente Social demonstra habilidade em reconhecer nos 

sujeitos suas potencialidades de reflexão sobre a situação que estão e como propor 

direcionamentos que busquem a efetivação dos direitos. Desta forma, para que a atuação 

profissional ultrapasse sua dimensão de apropriação crítica da realidade, e busque uma 

intervenção transformadora, faz-se necessário o exercício de correlacionar a apropriação 

teórica com a prática profissional, vide que estas instâncias não estão desconexas dado a 

capacidade humana de antecipar idealmente seus objetivos, e se desenvolver no processo 

de realização dos mesmos.  

Cabe ainda analisar que os princípios do projeto Ético-Político Profissional 

contemporâneo não ficam evidenciados em momentos durante o processo de trabalho, em 

que os Assistentes Sociais ficam limitados em sua autonomia tanto para realizar cursos, ou 

projetos que qualifiquem seu trabalho para efetivação de seus objetivos profissionais como 

também não obtém recursos materiais para o mesmo. A fala da “Assistente Social 

Democracia” demonstra esta questão: “Se você quer fazer alguma coisa, você quer fazer 

um curso, você tem que ficar pensando em estratégias com quem será que eu vou poder 

falar, será com quem que eu devo falar...”.  Este trecho demonstra a falta de autonomia do 

profissional, que fica limitado para o próprio aperfeiçoamento profissional. Também ilustra 

correlações de forças dentro do espaço profissional, o Assistente Social encontra-se 

exercendo o que Iamamoto (2009) cunhou de autonomia relativa, na media que deve 

consultar a liberação para o próprio aperfeiçoamento profissional, ficando o profissional 

submisso ao poder institucional. Os resultados da pesquisa mostram que nos espaços de 

atuação profissional, há resistência para os profissionais se ausentarem dos Módulos, pois 

isto acarreta na queda do número de atendimentos realizados, rebatendo nos indicadores 

produtivistas de avaliação e controle sobre o trabalho profissional. Desta forma, não há o 
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incentivo tanto no sentido de conceder a liberação para o aprimoramento profissional como 

também não disponibilizam recursos financeiros para o mesmo. Isto pode ocasionar a 

desmotivação do profissional, como também perdas para a própria categoria, pois estes 

profissionais deixarão de ocupar espaços estratégicos de fortalecimento da profissão, de 

políticas públicas e de espaços que visem a ampliação da participação popular.   

Faz-se necessário, para não tornar o cotidiano profissional um trabalho burocrático e 

rotineiro, efetuar o exercício de reflexão sobre a sua atuação e atividades constantes. 

Perguntas como “Para quem estou trabalhando?”; “Qual é o objetivo profissional deste 

procedimento?”; “Quais são as expectativas dos usuários para com o atendimento do 

Serviço Social?”, “Quais são os determinantes do trabalho profissional?” desprender o 

pensamento do cotidiano e das respostas rápidas e automáticas. Segundo a perspectiva 

crítico-dialética é necessário apreender o movimento do real de modo a ir além da aparência 

dos fatos, em busca pelo aprofundamento do conhecimento das relações societárias que 

perpassam os fenômenos e assim obter maior compreensão da realidade, ou seja, desvelar 

de forma que possam propor mediações que levam a sua transformação. 

Nessa perspectiva, como a prática não está desconexa da realidade e da teoria que 

se têm sobre a mesma, as respostas obtidas pela atuação profissional são o reflexo das 

concepções teóricas que norteiam a atuação e determinam desde a escolha dos 

instrumentos até a maneira de operacionalizá-lo. O reconhecimento da técnica profissional e 

o modo de operacionalizá-la durante a intervenção indica qual a apreensão que o 

profissional tem sobre aquela realidade e quais os meios são necessários para atingir os 

objetivos durante a atuação profissional. Importante ressaltar que este é o princípio para  

não tender ao pragmatismo ou tecnicismo durante a utilização dos instrumentos.  

Assim faz-se necessário o monitoramento e avaliação do trabalho profissional para 

identificar se as perspectivas profissionais estão em consonância com os meios utilizados 

para atingi-los. O estudo de técnicas para utilização dos instrumentos indica o 

aperfeiçoamento para a operacionalização do trabalho profissional. A pesquisa realizada 

aponta para dois direcionamentos quanto das técnicas profissionais utilizadas com a 

Entrevista. Uma que não reconhece a existência de técnicas na utilização do instrumento, 

como explana a “Assistente Social Democracia”: “tem umas manhazinhas assim. Não posso 

chamar de técnica. Umas manhas assim que você vai é... de repente você sabe até aonde 

você pode ir com aquele usuário, entendeu?”; e outra que reconhece a utilização de 

técnicas no manuseio do instrumento Entrevista, a exemplo da fala do “Assistente Social 

Justiça”:  
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eu digo para ela ficar a vontade, [...] eu explico porque da entrevista, eu 
menciono pra pessoa que o objetivo é conhecer melhor o nosso usuário, 
poder entender quais são as suas necessidades, se a instituição pode suprir 
essas necessidades, caso não, alguns direcionamentos ou 
encaminhamentos que podemos fazer para rede de serviços.   

A técnica enquanto meio que possibilita a manuseio do instrumento, é utilizada para 

qualificar o instrumento e viabilizar o alcance dos objetivos profissionais. Nesse sentido, 

para o trabalho profissional não tender a uma operacionalização automática dos 

instrumentos e por conseqüência reforçar o ordenamento societário vigente, é necessário a 

definição e estabelecimento de forma consistente de quais são os princípios e valores que 

norteiam o trabalho e de quais são os objetivos que pretende atingir. Como exposto faz-se 

de extrema importância um planejamento do processo em que o instrumento será utilizado, 

e definir junto a isto as melhores técnicas para a intervenção. 

Portanto, é relevante considerar a constante avaliação do trabalho para identificar os 

efeitos alcançados na realidade trabalhada. Um recurso que pode ser utilizado para 

possibilitar esta avaliação e posteriores análises é a sistematização e registro das 

informações que o Serviço Social tem acesso e quais os resultados atingidos durante a 

atuação profissional. Pois entende-se que esta prática possibilita a reflexão sobre o 

processo no sentido que fomenta o exercício da escrita e a organização do pensamento. 

Ressalta-se que este exercício se faz importante, vide o Serviço Social depara-se hoje com 

desafios para a realização do trabalho profissional que vão desde questões como 

precariedade das políticas públicas, até as correlações de forçar que diminuem a autonomia 

dos profissionais. Nesse sentido, a sistematização também poderá fomentar elementos para 

argumentação junto à gestão da instituição, pois traz elementos reais e dados estatísticos 

que podem ser utilizados como argumento para requisição de mais recursos, por exemplo, 

como também é um retorno do profissional para os próprios usuários que podem visualizar a 

dimensão do trabalho do Serviço Social.   

Nesse sentido, a fala do “Assistente Social Liberdade” que diz “falta um trabalho de 

pesquisa mesmo, assim, das demandas colocadas, dos procedimentos que são feitos, acho 

falta. Apesar de ter pouco tempo para isso...”, reconhece a falta de pesquisa e 

sistematização das informações coletadas. Isto é fundamental para fomentar a equipe a 

reavaliar este recurso no processo de trabalho e incentivar a operacionalização. Evidente 

que não se incentiva um acúmulo de tarefas ou inserção de práticas burocratizadas, e sim 

um recurso em que se é possível obter uma dimensão ampliada e organizada do processo 

de trabalho do Serviço Social.  

De modo geral a equipe do Serviço Social tem registrado as informações no próprio 

roteiro utilizado para a Entrevista Social e no livro de registro, em que são relatados os 
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atendimentos realizados. Porém não há uma pesquisa sistematizada ou documentos que 

analisem ou exprimam a apreensão teórica sobre aquela realidade. O correu em 2010, uma 

tentativa para o levantamento do perfil socioeconômico do usuário que freqüenta a 

CEMEAES. Esta pesquisa foi acordada pela equipe de Serviço Social, e cada profissional 

deveria entrevistar 20% dos usuários de cada Módulo para retirar uma amostra significativa, 

utilizando-se do próprio roteiro utilizado durante a Entrevista Social. Posteriormente, os 

elementos socioeconômicos (escolaridade, moradia, renda familiar, benefícios recebidos, 

etc.) do roteiro seriam analisados. Porém a pesquisa não pôde ser concluída, pois alguns 

Módulos não conseguiram a porcentagem de Entrevistas. Mesmo com os dados 

incompletos, a equipe se propôs a configurar gráficos que demonstraram um resultado 

parcial desta pesquisa. Como aponta da “Assistente Social Liberdade”: “existe acho que 

uma tentativa de equipe é... já anterior de fazer... de sistematizar o perfil do usuário com 

base nas informações levantadas nessas fichas de atendimento”.  

      Em última análise, pode-se refletir sobre a percepção da equipe quanto a 

Entrevista potencialmente capaz de realizar transformação na realidade dos usuários. Neste 

sentido, durante as entrevistas obteve-se as seguintes respostas sobre esse aspecto:  

se cada profissional conseguir perceber que as suas ações são muito 
importantes, ela tem sim um perfil transformador no sentido que é uma 
orientação, conhecimento, ele empodera o usuário para que este usuário 
tenha a possibilidade de transformar a sua vida, então eu entendo que é um 
trabalho de cunho sócio-educativo, que tem esse viés transformador. Claro 
que é um trabalho que precisa ser feito com parceria com todos os 
profissionais de dentro da instituição, isso não é uma coisa fácil, é uma 
coisa que leva tempo (Assistente Social Justiça). 

Ou ainda na fala da “Assistente Social Democracia”: “através da utilização desses 

dados na reivindicação de.. de... melhorias, de superação mesmo....”, e a “Assistente Social 

Liberdade” também assim se coloca:  

Eu tenho que oferecer ele oportunidade de escolher, olha né, existe essa 
possibilidade, essa, você acha melhor o que nesse caso? Você acha melhor 
fazer isso, você acha melhor eu te encaminhar para aquilo, entendeu? Eu 
acho que o profissional tem que estar aberto pra isso, e tem que ter 
maturidade para lidar com as questões apresentadas. 

As falas apontam para transformação a partir da qualidade do trabalho do Assistente 

Social, pela capacidade de apreensão das questões colocadas nas Entrevistas e o melhor 

direcionamento para situação. Porém reconhecem a capacidade dos sujeitos de decidirem 

sobre suas questões, valorizam o que o usuário tem a dizer e aprofundam seu 

conhecimento sobre a realidade junto ao mesmo. Outro elemento que se considera 

importante é da função sócio-educativa do Assistente Social. A atuação profissional conduz-

se por uma perspectiva teórica e uma visão de mundo que o profissional toma como 
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referência. A intervenção nesse sentido é pautada pelos princípios profissionais, 

possibilitando ao trabalho uma característica que é política e que demonstra o 

direcionamento que o profissional neste processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os instrumentos são meios para o trabalho e, como visto na literatura, a partir de sua 

utilização podemos aprofundar o conhecimento da realidade e do próprio instrumento, 

durante o processo de trabalho pela capacidade humana de desenvolvimento pelo próprio 

trabalho. Assim, os seres sociais são potencialmente capazes de aprofundar o 

conhecimento sobre o próprio instrumento, e desta forma aprimorá-lo e até mesmo superar 

algumas técnicas de utilização que não mais dão respostas qualificadas para atender 

demanda profissional. Nesse sentido, faz-se necessário o constante exercício de 

desprender-se do cotidiano e realizar um processo reflexivo sobre a atuação. Para o 

instrumento de trabalho materializar os objetivos profissionais é necessário que o mesmo 

esteja repleto de sentido, que sejam condizentes com o que foi pré-estabelecido, desta 

forma, considera-se importante este olhar ampliado sobre a dimensão técnico-operativa do 

trabalho profissional, considerando a sua correlação com as outras dimensões: ético-política 

e teórico-metodológico.  

Como abordado, a Entrevista operacionaliza o trabalho profissional, pois constitui 

elementos que são potencialmente capazes de fomentar uma postura investigativa e 

interventiva do trabalho profissional. Considera-se estas duas posturas fundamentais e 

correlacionadas entre si, na medida em que a intervenção pauta-se no conhecimento sobre 

a realidade e a investigação, é a capacidade profissional de ampliar o olhar sobre os 

fenômenos. A Entrevista pode ser considerada um instrumento que além de intervir junto 

aos usuários é um instrumento que possibilita realizar uma análise crítica sobre a 

particularidade que o Assistente Social está inserido, pois proporciona uma aproximação 

com os usuários que podem trazer elementos da realidade social.  

Assim, acredita-se na Entrevista como um instrumento potencializador de uma 

atuação qualificada e que poderá viabilizar a transformação social, pois permite 

aproximação com a realidade e a interação com os sujeitos. Como exposto, a Entrevista 

possibilita uma relação de troca, cumprindo assim o Assistente Social a função social 

também sócio-educativa, na media em que a construção das relações sociais se dão em 

meio a princípios e concepções de mundo.  

 Nessa perspectiva, entende-se como fundamental para a defesa dos princípios do 

atual Projeto Ético-Político, envolver os usuários nos processos de construção das relações 

sociais e potencializar espaços em que estes sejam sujeitos que influem sobre a sua 
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realidade. Isto para além de uma dinâmica de grupo ou palestra informativa de direitos ou 

mesmo a Entrevista, e sim viabilizar espaços que os usuários possam participar do processo 

de construção da instituição, pois muitas das vezes os usuários não podem influir sobre seu 

funcionamento, escolhas dos serviços, etc. Ou seja, viabilizar espaços em que a voz do 

usuário seja ouvida e se preocupar com questões que são insatisfatórias para quem busca o 

serviço, e envolver as necessidades dos usuários na dinâmica institucional. É legítimo o 

reconhecimento de que as instituições determinam o processo de trabalho do profissional e 

que há dificuldades para se fazer um bom trabalho, por exemplo, em meio a projetos 

institucionais que não condizem com a perspectiva do Serviço Social. Porém o discurso 

institucional não pode fazer-se superior ao que o profissional defende, no sentido em que a 

perspectiva institucional não deve ser reproduzida no cotidiano de forma acrítica, ou seja, é 

importante que o discurso do Assistente Social não se realize sem reflexão para que não se 

confunda com os princípios e prioridades institucionais.  

Assim, reconhecendo os desafios e as determinações que o Serviço Social enfrenta 

durante seu processo de trabalho, quais foram as respostas históricas dadas à questão 

social e o que hoje a categoria obtém de aporte teórico para a compreensão da realidade e 

possível intervenção na mesma, é possível imprimir as respostas para as demandas 

profissionais de forma que não mais naturalize as relações sociais.  

Desta forma, é necessário investir na perspectiva investigativa, em que a pesquisa e 

a sistematização das informações obtidas sejam incentivadas, para fomentar a busca pelo 

conhecimento e o aprimoramento profissional. A busca pela qualificação para lidar com as 

expressões da questão social potencializam o trabalho para atuações compromissadas com 

a classe trabalhadora, e em concordância com princípios emancipatórios. Pois a defesa pela 

emancipação dos sujeitos, é a valorização dos seres humanos enquanto capazes de influir 

sobre as suas decisões sem opressão de um grupo dominante, é a defesa pela 

democratização das relações sociais em suas instâncias políticas e econômicas. Libertação 

da subjetividade humana de determinações econômicas desiguais e exploradoras.   

Por fim, propõe-se a utilização dos instrumentos como meios de ampliação de 

espaços para os usuários, e para que os mesmos sejam potencialmente capazes de influir 

sobre os processos decisórios da instituição, ou seja, reafirmar espaços que façam sentido 

aos que utilizam o serviço que dele necessitam. Um constante exercício de construção de 

ampliação de consciência sobre a realidade e sobre as possibilidades de transformá-la.   

 Recusa-se o papel da tutela e de constituição de relações que não afirmem os 

serviços prestados como direitos aos usuários. Desta forma, primar por ações que tendam a 

democratização das relações sociais e por conseqüência neguem o princípio da 
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subalternidade ou prestação de favores. A atuação profissional pode constituir-se pelo 

estreitamento com as lutas coletivas.  

Reconhece-se que isto é de grande desafio para o Assistente Social, devido ao 

contexto contemporâneo de grande complexidade das relações econômicas, sociais e 

políticas. O profissional depara-se hoje com a precariedade dos serviços públicos que é 

consequência do sistema de ordenamento social. Porém, faz-se importante não deixar a 

atuação profissional fadar ao fatalismo (bem como também não ao messianismo), pois a 

história é construída por sujeitos capazes de lutar, e há fatos históricos que comprovam a 

potencialidade humana para a organização e poder de decisão. O sistema capitalista é uma 

contradição em processo, a categoria profissional de fato não é potencialmente capaz de 

abarcar todas essas contradições, porém é capaz de realizar mediações que tendam para a 

não manutenção desta ordem.  

 
 

Sonhar mais um sonho impossível 
Lutar quando é fácil ceder 

 Vencer o inimigo invencível 
Negar quando a regra é vender 

Sofrer a tortura implacável 
Romper a incabível prisão 

Voar num limite provável 
Tocar o inacessível chão 

É minha lei, é minha questão 
 Virar este mundo, cravar este chão 

 Não me importa saber/ Se é terrível demais 
 Quantas guerras terei que vencer/ Por um pouco de paz 

 E amanhã este chão que deixei 
 Por meu leito e perdão 

 Por saber que valeu 
 Delirar e morrer de paixão 
 E assim, seja lá como for 

 Vai ter fim a minha aflição 
 E o mundo vai ver uma flor 
 Brotar do impossível chão.  

 
 
 

Sonho impossível de J. Dorion,  M. Leigh e Ruy Guerra 
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