
     
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS 

 

  

  

  

MAYARA MOURA MORAES 

 

 

 

  

 

A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO TÉCNICO-OPERATIVO: DESAFIOS 

PARA TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

  

  

   

  

  

   

   

   

  

 

Campos dos Goytacazes  

2017  



     
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS 

 

 

 

 

MAYARA MOURA MORAES 

   

 

   

A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO TÉCNICO-OPERATIVO: DESAFIOS 

DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

  

Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em 

Serviço Social do Instituto de Ciências da Sociedade 

e Desenvolvimento Regional da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Bacharel em Serviço Social. 

  

  

Orientador: Prof. Dr. Valter Martins 

    

  

  

  

  

  

Campos dos Goytacazes  

2017 



     
 

MAYARA MOURA MORAES 

 

 

A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO TÉCNICO-OPERATIVO: DESAFIOS DO 

TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em 

Serviço Social do Instituto de Ciências da Sociedade 

e Desenvolvimento Regional da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do Título de Bacharel em Serviço Social. 

 

 

 

Aprovada em     /         /          

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. Valter Martins (Orientador) 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

Prof.ª Ms. Maria Clélia Pinto Coelho 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado à minha mãe que em toda 

sua simplicidade, até onde a vida permitiu, me 

ensinou que eu deveria sempre estudar. E ao meu pai 

que em nada mediu esforços para que eu chegasse até 

aqui. 

  

 

 

 

  



     
 

  

AGRADECIMENTOS 

  

Agradeço, em primeiro lugar, a Deus que nos momentos de dificuldade, me sustentou 

para que não desistisse da caminhada. Em tudo provei do seu cuidado. 

Agradeço ao meu professor e orientador Valter Martins por acreditar na minha proposta 

e no meu potencial a todo momento. Este trabalho é produto de um processo de estudo árduo, 

porém muito suave pois sua forma de me orientar trouxe tranquilidade e transformou o 

desespero em motivação. Obrigada por todo conhecimento compartilhado e atenção dispendida. 

Agradeço ao meu pai que sempre me motivou para que eu chegasse até aqui e me 

ensinou que a educação é um investimento para a toda a vida e, assim sendo, sempre investiu 

em mim sem nenhuma objeção. Este momento é uma realização, em igual medida, para ele e 

para mim. Te amo pai! 

Agradeço ao meu marido, Murilo, pela força nos momentos de desânimo e paciência 

nos momentos de estresse e ausência por conta dos trabalhos, provas e horas de estudo. Você 

nunca duvidou que eu chegaria até aqui. Te amo! 

Agradeço à toda minha família e amigos: este momento é reflexo de todo cuidado e 

torcida que tiveram por mim. 

Agradeço a todos os queridos professores com quem tive oportunidade aprender ao 

longo desses 5 (cinco) anos. Vocês são os melhores! 

Agradeço aos amigos conquistados durante o processo de aprendizado, o caminho ficou 

mais leve e divertido com vocês! Especialmente Vaninha e Paty, com quem formei o “trio 

ternura” para (quase) todos os trabalhos, estudos e desabafos.  

Finalmente, agradeço “ao Serviço Social”, que independente do que meu futuro reserva, 

me transformou numa pessoa diferente de quando entrei. Aprendi a pensar, a entender que a 

realidade do outro é diferente da minha, que somos sujeitos históricos e com particularidades e 

que nada é imediato. Só pela lição aprendida e apreendida já valeu cada dia aqui! 

  

Mayara 

  

  

  

 

 

 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O trabalho do assistente social exige que o profissional domine competências de caráter teórico-

metodológico, ético-político e técnico-operativo. A articulação dessas competências faz com 

que o profissional conduza sua intervenção de modo crítico e tenha subsídios para eleger os 

instrumentos que serão utilizados no seu trabalho nos diversos espaços sócio-ocupacionais 

existentes, sobretudo, nas políticas sociais, para que os usuários demandantes do seu serviço 

tenham suas necessidades atendidas, mas de forma consciente. Neste sentido a informação, 

principalmente a considerada qualificada, pode ser apropriada como um instrumento para o 

trabalho do assistente social, de modo a propiciar aos seus usuários um conhecimento, que se 

for apreendido por estes poderá permitir que políticas, programas e serviços sociais sejam 

acessados, a partir de um conhecimento produzido a esses sujeitos, mobilizando suas 

consciências de modo que este mesmo possa transformar sua realidade, contudo, entende-se 

que dependerá de como será recebida essa informação e resguardando a liberdade dos usuários 

de utilizar ou não o conhecimento socializado. Após compreender como a informação pode ser 

utilizada no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais, este estudo visa analisar os desafios 

do assistente social na apropriação da informação enquanto instrumento para o seu trabalho e 

destaca as possibilidades, mesmo diante do atual cenário político do país, que incide 

diretamente nas políticas e reflete no trabalho do assistente social, que deverá enfrentar as 

“armadilhas” do capital impostas na lógica da não efetivação de direitos, agora focalizados e 

seletivos, criando estratégias para que seu  trabalho seja feito, na perspectiva da defesa e 

ampliação dos direitos, que é o que legitima a profissão e a faz ser reconhecida enquanto 

categoria.  

  

Palavras-chave: Serviço Social; Trabalho profissional; Instrumentos; Informação. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
 

  

  

  

  

  

 

 

ABSTRACT 

   

The work of the social worker requires that the professional master competences of theoretical-

methodological, ethical-political and technical-operational character. The articulations of these 

competencies makes the professional conduct his intervention in a critical way and have 

subsidies to choose the instruments that will be used in his work in the various socio-

occupational spaces existing, above all, in social policies, so that users demanding their service 

Have their needs met, but consciously. In this sense, information, especially considered 

qualified, can be appropriate as an instrument for the work of the social worker, so as to provide 

its users with knowledge, which if apprehended by them may allow social policies, programs 

and services to be accessed , From a knowledge produced to these subjects, mobilizing their 

consciences so that it can transform their reality, however, it is understood that it will depend 

on how this information will be received and safeguarding the freedom of users to use socialized 

knowledge or not . After understanding how the information can be used in the daily work of 

social workers, this study aims to analyze the challenges of the social worker in the 

appropriation of information as an instrument for their work and highlights the possibilities, 

even in the current political scenario of the country, that Focuses directly on the policies and 

reflects on the work of the social worker, who must face the "traps" of capital imposed in the 

logic of non-effective rights, now focused and selective, creating strategies for their work to be 

done, from a defense and expansion perspective of rights, which is what legitimizes the 

profession and makes it recognized as a category. 

  

 Keywords: Social Service; Professional work; Instruments; Information.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
 

  

  

  

 

 

 

  

LISTA DE FIGURAS 

  

Figura 1 – Sistema de Comunicação de Shannon e Weaver …………………………........... 30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
 

 

 

  

  

  

 

  

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Ações de caráter coletivo relacionados nos documentos do CFESS, de acordo com 

as políticas da Seguridade Social Brasileira ........................................................................... 36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



     
 

  

  

  

  

  

  

  

 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AIDS – Acquired Immunodeficiency Syndrome (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) 

CFESS – Conselho Federal de Serviço Social 

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas 

CRESS – Conselho Regional de Serviço Social 

Dr. – Doutor 

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis 

HIV – Human Immunodeficiency Virus (Vírus da Imunodeficiência Humana) 

Ms. – Mestre 

Prof. – Professor 

Prof.ª – Professora 

RJ – Rio de Janeiro 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.google.com.br/search?q=vih2&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3ME1JKs4pUeLWT9c3NDKKL05Lideyz0620k_KzM_JT6_Uz8xLyy_KTcyJhwhkJgOZ6UX5pQWZeelWRakFRanFqXkliSWZZakKxQWpyZmpxQCdeUvPXAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjfkLW7hPbUAhWDh5AKHYfoBP4QxA0ItAEwGQ


     
 

   

  

SUMÁRIO 

  

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 12 

1 A INFORMAÇÃO COMO UM INSTRUMENTO: Contexto e concepção ............... 16 

1.1 Serviço social e suas dimensões constitutivas  ..................................................... 16 

1.2 Definição de instrumento e a informação  ............................................................ 19 

1.3 A concepção da categoria informação para os profissionais da política de seguridade 

social em Campos dos Goytacazes/RJ  ....................................................................... 26 

2. A INFORMAÇÃO COMO UM INSTRUMENTO: Desafios e possibilidades ......... 30 

2.1 A informação como elemento do processo de comunicação  ............................... 30 

2.1.1 O uso da informação pelos assistentes sociais nos espaços sócio-ocupacionais35 

2.2 Contribuição da informação para o trabalho do Assistente Social  ...................... 39 

2.3 As possibilidades da informação no trabalho do Assistente Social  ..................... 42 

2.3.1 Dificuldades e desafios na apropriação da informação como instrumento de trabalho

 ................................................................................................................................. 43 

2.3.2 Possibilidades na apropriação da informação como instrumento: um compromisso 

ético-político............................................................................................................ 46 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 50 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 52 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ........................................ 56 

Apêndice B – Roteiro Entrevistas .................................................................................. 57 

 

 

 

 



12 
 

 

INTRODUÇÃO 

  

 

O Serviço Social é uma profissão que, desde o Movimento de Reconceituação, tem 

ampliado suas discussões teóricas assim como suas produções, sempre buscando para suas 

análises a apreensão da realidade dentro de um contexto político, cultural e ideológico, uma vez 

que às demandas que surgem para o assistente social, são expressões desses aspectos e, 

portanto, não podem ser apreendidas fora dele. 

O presente trabalho, considerando as competências e dimensões que devem compor o 

arsenal profissional do Serviço Social, trabalha o tema da Informação como instrumento de 

trabalho do assistente social, entendendo que o assistente social poderá apropriar-se desta como 

instrumento para sua intervenção, com a perspectiva de socializar com os usuários demandantes 

de seus serviços e capacitá-los a buscarem seus direitos e acessar serviços que efetivem esses 

direitos. Assim sendo, surge de inquietações desenvolvidas ao longo da trajetória acadêmica, 

na graduação em Serviço Social, da Universidade Federal Fluminense, dentre tantos 

questionamentos suscitados com as leituras, disciplinas, nas trocas em sala de aula com 

professores e colegas e, especialmente, quando da aproximação aos espaços sociocupacionais 

com a realização do estágio supervisionado no Programa Municipal DST AIDS, realizado no 

período de abril de 2015 a junho de 2016, na oportunidade trabalhando junto à população que 

vive com HIV/AIDS na região. 

Destas experiências acumula-se questionamentos em torno do papel do Serviço Social, 

do seu direcionamento ético e político e como os profissionais assumem o seu compromisso 

com a classe trabalhadora, que em sua maioria compõe a população usuária das políticas sociais. 

Majoritariamente, as ações apresentadas pelos usuários dos serviços traziam demandas que 

careciam do assistente social um domínio de conhecimentos da rede de serviços 

socioassistenciais e conhecimentos técnicos e éticos para que a informação seja prestada na 

perspectiva de contribuir com o atendimento integral dos sujeitos e não tornar a busca por 

atendimento e efetivação dos direitos sociais um fardo, e um vai e vem entre instituições. 

Ao longo das observações no atendimento do Serviço Social, no Programa DST/AIDS, 

percebi que os usuários por diversas ocasiões chegavam desprovidos de uma informação 

correta, ou encaminhamento adequado por outras instituições que compõem a rede de serviços 

das políticas sociais, em Campos dos Goytacazes, ou por vezes quando, devido a uma 

deficiência intersetorial entre as políticas, o próprio programa não alcançava a transmissão de 
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uma informação de modo a oferecer aos demandantes a possibilidade de acessar ações, serviços 

e benefícios das políticas sociais.  

O tema a ser tratado demonstra sua relevância quando analisamos as possibilidades e 

oportunidades de participação por parte da população, que a partir da informação qualificada 

poderá apropriar-se dela para sua transformação social (BARRETO, 1994). Portanto, 

esperamos com este estudo identificar se de fato há uma falha na transmissão de informação, 

que poderia viabilizar o acesso às políticas oferecidas, quando esta deveria ser de domínio do 

Serviço Social, suprimindo as potencialidades da informação como um instrumento de trabalho 

para o assistente social e, portanto o não reconhecimento por parte do profissional desta 

categoria como instrumento para o seu trabalho. 

A partir dos questionamentos de um trabalho incompleto, compartilhado com os 

profissionais de Serviço Social da instituição e também entendendo a importância da 

sistematização de dados, a partir dos atendimentos e elaboração de estratégias para socialização 

desses dados surgiu o interesse de abordar a categoria informação na perspectiva de 

instrumento, como um gerador/facilitador e garantidor para acessar outros programas e políticas 

a partir da qual surgiu a demanda. A apreensão do conceito de informação é imprescindível 

para alcançar o objetivo deste estudo que é compreender os desafios do trabalho do assistente 

social na apropriação da informação como instrumento, problematizando quais são os desafios 

do trabalho do assistente social para a apropriação da informação como instrumento, além de: 

analisar como a informação é trabalhada ou utilizada no espaço sócio ocupacional; analisar as 

possibilidades de acesso a direitos através da informação qualificada e problematizar estratégias 

para sistematização e apresentação de informação qualificada e apresentar formas de 

enfrentamento aos desafios postos nos espaços de trabalho do assistente social. 

Esse estudo é qualificado como uma pesquisa qualitativa, pois busca-se aqui 

compreender, a partir de uma análise da realidade do trabalho dos assistentes sociais, como 

estes profissionais apreendem a categoria informação, no sentido de investigar se esta é 

utilizada como um instrumento no exercício do assistente social, entendendo sua potencialidade 

na condução ao acesso a políticas e programas sociais pelo seu receptor. 

As etapas dessa pesquisa se desdobram, num primeiro momento, em uma pesquisa 

exploratória e bibliográfica acerca da categoria informação e como esta pode ser apropriada, de 

modo a dialogar com as ações dos assistentes sociais em suas práticas interventivas. Os 

materiais privilegiados para esse momento da pesquisa são artigos científicos, comunicações, 

livros, monografias, dissertações e teses. Posteriormente, se segue à pesquisa de campo que 

compreende a realização de 03 entrevistas com profissionais de Serviço Social alocados em 03 
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diferentes políticas, a saber: Assistência Social, Saúde e Previdência Social, que compõem o 

eixo da Seguridade Social no Brasil. Finalmente, a última etapa, em que se realiza a análise dos 

dados obtidos para  interpretar como ocorre a apreensão da informação como instrumento de 

trabalho do assistente social e, ainda, como é utilizada. 

As entrevistas foram realizadas no formato semiestruturada e tem como eixos 

norteadores as dimensões que são confluentes da profissão, são elas:  técnico-operativa, teórico-

metodológica e ético-política. Estas por sua vez, quando articuladas no âmbito do trabalho 

profissional, engendram ao profissional a opção de um projeto profissional crítico, criativo e 

propositivo. Assim sendo, possibilitando o uso de um conjunto diversificado de instrumentais 

técnicos que direciona para uma prática crítica, que impacta positivamente aqueles que passam 

pela sua intervenção. Nesse sentido, esse estudo visa investigar como e se a informação é 

adotada pelo assistente social como instrumento, compreendendo que esta pode ser uma via 

privilegiada para acesso a direitos sociais. 

O processo de entrevistas se deram no contato face a face, com gravação de áudio de 

todo o processo. Os sujeitos dessa pesquisa são profissionais assistentes sociais das políticas de 

saúde, assistência e previdência de Campos dos Goytacazes, previamente contactados, para 

apresentar pedido de colaboração com a pesquisa e agendar as entrevistas. Os sujeitos assinaram 

o Termo de Consentimento e Livre Esclarecido a fim de atender aos preceitos éticos da pesquisa 

científica e resguardar o anonimato dos entrevistados. 

A partir dos dados coletados com as entrevistas procedeu-se à transcrição na íntegra de 

todos os registros obtidos. O material empírico foi categorizado para análise e a 

interpretação  dos  dados  obtidos tem como perspectiva metodológica a teoria crítica. Para este 

processo foi utilizada a análise de conteúdo, que Minayo (1994) define como a verificação das 

hipóteses e/ou questões, onde irá confirmar ou não os pressupostos definidos anteriormente,  ou 

ainda poderá ter a função de descobrir o que está por trás dos conteúdos manifestos, indo para 

além do que está sendo comunicado, neste sentido, vale considerar para além das respostas o 

que pode estar influenciando tais respostas, conjunturas, momentos históricos, ideologias e 

outras determinações. 

O trabalho se estrutura em dois capítulos, sendo que no primeiro será contextualizada a 

relação do Movimento de Reconceituação e a definição das dimensões teórico-metodológica, 

ético-política e técnico-operativa, como fundamentais para o exercício do assistente social e 

como a articulação delas incide na escolha dos instrumentos, trabalhando o conceito 

instrumentalidade, que dará base para a problematização da informação como instrumento ao 
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mesmo tempo em que se analisa se ela é utilizada nos campos das políticas representadas pelos 

entrevistados e como estes a concebem. 

No segundo capítulo, a informação será trabalhada no processo de comunicação, que 

dialoga com o Serviço Social, se considerar que a linguagem enquanto parte desse processo 

também é caracterizada como instrumento, dando destaque a utilização da informação pelos 

profissionais e aos modos como ela pode ser utilizada e a partir disso sua contribuição para o 

trabalho do assistente social. Posteriormente serão identificados os desafios e dificuldades 

postos no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais que refletem na apropriação da 

informação como instrumento e ao mesmo tempo quais as possibilidades e formas de 

enfrentamento para que esses desafios sejam superados. 

Em ambos os capítulos as análises dos dados obtidos serão articulados com autores que 

são referência para o Serviço Social e autores de outras áreas, como a linguística, e ciência da 

comunicação, uma vez que pouco se tem produzido sobre a informação dentro do Serviço Social 

como instrumento, o que também justifica a elaboração deste trabalho.  
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1 A INFORMAÇÃO COMO UM INSTRUMENTO: CONTEXTO E CONCEPÇÃO 

  

  

Quando se deseja compartilhar um 

conhecimento, este deve ser traduzido em 

informações, para que o destinatário possa 

absorvê-las e transformá-las em conhecimento 

– se ele quiser (Le Roy, 1997. p. 28). 

 

1.1 Serviço e suas dimensões constitutivas  

 

 

O Serviço Social é uma profissão que historicamente assumiu o compromisso político 

e ético ao lado da defesa dos direitos sociais dos setores majoritários da sociedade - a classe 

trabalhadora -, afastando-se da sua gênese ligada à Igreja e contrariando a lógica capitalista que 

individualiza e naturaliza as desigualdades, sobretudo, minimizando o social, 

desresponsabilizando o Estado e invalidando valores de cidadania. 

Por isso, ainda que a profissão seja conhecida por estar “voltada à intervenção no 

social”, faz-se importante evitar o reducionismo ao “meramente técnico” e reconhecer que ela 

é composta por três dimensões que exigem direção e engajamento políticos fundamentados 

teoricamente, para que reflitam em ações estrategicamente elaboradas que vão de encontro às 

necessidades dos usuários, buscando qualidade nos serviços prestados, como prevê o Código 

de Ética do Assistente Social. 

Ainda que o Serviço Social no Brasil, tenha em sua agenda um projeto ético-político 

orientado pela teoria crítica de Marx, sua história se desenvolve a partir de ideologias calcadas 

na esfera religiosa que, a priori, conduz a profissão pelo caráter da benemerência e filantropia, 

visando atender os interesses do Estado, do empresariado e do capitalismo monopolista que 

precisava dar respostas às expressões da questão social. Somente a partir do Movimento de 

Reconceituação, ocorrido entre às décadas de 1960-1980, foi possível discutir o caráter 

majoritariamente executor, que predominava até aquele momento e proporcionar uma 

reconfiguração no campo das produções teóricas (SOUSA, 2008). 

Segundo SOUSA (2008) o movimento para renovação da profissão, ainda que tenha 

tomado uma direção de rompimento com o conservadorismo, se iniciou pela necessidade de 

atualização dos aportes técnicos e metodologias de ação que eram utilizados, uma vez que estes 
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não dialogavam com a realidade da população brasileira e suas necessidades particulares. Então, 

no último momento, a partir da corrente denominada por Netto (1990) “Intenção de Ruptura”, 

novas competências foram pensadas para a profissão, e após análise dos desafios postos aos 

assistentes sociais em seu cotidiano, foram definidas as três principais dimensões que 

fundamentaria o fazer profissional: a dimensão teórico-metodológica, dimensão ético-política 

e dimensão técnico-operativa (IAMAMOTO, 2006). 

Ainda que as três dimensões sejam interatuantes, e em determinadas situações uma 

predomine em relação a outra, nos deteremos à dimensão técnico-operativa, que em nenhum 

momento deverá ser reduzida a apenas um conjunto de instrumentos e técnicas, mas 

compreendida como a dimensão que: 

  
Mobiliza as dimensões teórico-metodológicas - para analisar o real e 

investigar novas demandas - e ético-políticas - permitindo avaliar prioridades, 

as alternativas viáveis para a realização da ação, bem como projetar a ação em 

função dos valores e finalidade e avaliar as consequências da ação (SANTOS; 

FILHO; BACKX; 2012. p. 19). 

  

A dimensão técnico-operativa é a dimensão que caracteriza o Serviço Social, que 

historicamente é conhecida por ser uma profissão interventiva, devido a necessidade de fornecer 

respostas às situações postas na sociedade, e por isso, sua dimensão prática sempre teve 

destaque, com foco nas técnicas e instrumentos do assistente social. 

  
A dimensão técnico-operativa é a forma de aparecer da profissão, pela qual é 

conhecida e reconhecida. [...] É a dimensão que dá visibilidade social à 

profissão, já que é dela que depende a resolutividade da situação, que, às vezes 

é mera reprodução do instituído, e em outras constitui a dimensão do novo 

(GUERRA, 2012. p. 40). 

  

A dimensão em estudo é constituída pelos instrumentos, técnicas e instrumentais 

técnico-operativos que serão utilizados pelo profissional, compreendendo sua autonomia 

relativa1, que lhe preserva a escolha (ainda que haja contradições em relação a isso) e o teor 

político que suas ações e instrumentos carregam. Isto significa conferir a estes uma não-

neutralidade, assimilada a partir da compreensão de qual opção de projeto o profissional deseja 

se vincular: o que é direcionado pela manutenção da ordem burguesa ou o que se põe na luta 

por uma nova organização de sociedade, preconizado nos princípios éticos fundamentais do 

assistente social. 

 
1 Autonomia relativa: Configura-se como direito do assistente social, previsto no Código de Ética do/a Assistente 

Social, dando-lhe “a independência técnica e profissional” para suas ações. Contudo, entende-se que este 

profissional está inserido nas relações capital/trabalho como trabalhador que vende sua força de trabalho e, 

portanto, sujeito às normatizações institucionais (MORAES; MARTINS; GONÇALVES; SOUZA, 2017). 
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Como já fora citado, as dimensões estão interligadas e uma movimenta a outra, o que 

nos desperta para a importância de se pensar sempre a relação teoria-prática como indissociável, 

para que a prática profissional não seja reduzida a somente uma dimensão técnica-instrumental, 

que tende considerar procedimentos baseados na experiência do cotidiano de forma a 

generalizar e, consequentemente ofuscar da realidade novas situações e suas particularidades. 

Nesse sentido, Iamamoto (2000, p. 20) contribui com o debate ao afirmar que: 

  
Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 

desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 

trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 

demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e 

não só executivo. 

  

Para Guerra (2012) é a partir da dimensão técnico-operativa que o profissional articula 

um conjunto de saberes, ou seja seu aporte teórico que dá origem a um “fazer” particular da 

profissão que é culturalmente compartilhado e de modo teleológico renova e gera novos 

“fazeres”. “É no desenvolvimento da dimensão técnico-operativa que o profissional constrói, 

reproduz códigos de orientação e um conjunto de valores e normas” (GUERRA, 2012. p. 42). 

É nessa dimensão, portanto, que a identidade do profissional de Serviço Social é construída e 

legitimada. 

Trindade (2012) afirma que a dimensão técnico-operativa é materializada a partir das 

ações onde os profissionais utilizam instrumentos e procedimentos interventivos que são 

mediados pelo arcabouço teórico e direção ético-política, escolhida pelo profissional para 

nortear seu exercício profissional.  

As definições de dimensão técnico-operativa trazidas pelos referidos autores são 

congruentes e corroboram para o reconhecimento da importância do 

compromisso/direcionamento ético-político e apropriação de um recurso teórico rico e amplo 

para que o trabalho seja qualificado e comprometido com os interesses dos usuários, visando 

atender suas demandas e necessidades. Este consenso atesta a interação das dimensões 

destacadas e como essas, consequentemente, irão influenciar a escolha das técnicas e 

instrumentos que serão utilizados nos espaços sócio profissionais (SANTOS, 2013). 

  
Neste sentido, a escolha dos instrumentos e técnicas está intimamente 

relacionada aos objetivos e às finalidades da profissão. Desta forma, 

destacamos o cuidado necessário aos profissionais para não caírem na 

supervalorização dos instrumentos com um fim em si mesmo (SANTOS, 

2013. p. 27-28). 
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Para Santos (2013) os instrumentos são definidos como produtos da ação humana e são 

criados para uma determinada finalidade, o que é compreensível, uma vez que sua apropriação 

e utilização - sem considerar as normativas institucionais -, são balizadas por seu 

posicionamento ético-político. Portanto, justifica a dimensão técnico-operativa expressar as 

demais dimensões, já que ela se materializa nas concepções teórico-metodológicas e ético-

políticas do profissional.  

 

 1.2 Definição de instrumento e a informação  

  

 

A partir do que foi exposto sobre a dimensão técnico-operativa, falar de instrumento, 

definido por Santos (2013) como um dos elementos constitutivos de tal dimensão, suscita o 

conceito instrumentalidade, uma vez compreendido que a escolha dos instrumentos é orientada 

por uma finalidade. Os instrumentos exigem do profissional um conhecimento, aproximação 

com a realidade e compreensão da dinâmica desta realidade e habilidade para que a ação 

realizada vá de encontro com a finalidade objetivada. 

  
Os instrumentos são essenciais no exercício profissional, já que os mesmos 

norteiam a ação profissional, entretanto o agir profissional não se restringe aos 

instrumentos, mas também na forma como são operacionalizados, ou seja, na 

capacidade que o profissional tem para fazer a utilização dos mesmos 

(SANTOS apud SANTOS; SANTOS; SILVA, 2012. p. 10). 

  

Cabe ressaltar que o uso dos instrumentos, de modo a efetivar suas finalidades, não 

significa que o profissional seja dotado de instrumentalidade. De acordo com Guerra (2007, 

p.1) a instrumentalidade 

  
Tem a ver com a capacidade, qualidade ou propriedade de algo. Com isso 

podemos afirmar que a instrumentalidade no exercício profissional refere-se, 

não ao conjunto de instrumentos e técnicas (neste caso, a instrumentação 

técnica), mas a uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da 

profissão, construída e reconstruída no processo sócio-histórico.  
  

Portanto, a instrumentalidade é adquirida na medida que os objetivos da ação são 

concretizados, por isso dizer que ela é construída no processo histórico do cotidiano 

profissional. 

Para alcançar a intencionalidade trazida pelas demandas, o assistente social modifica, 

recria, transforma as relações sociais, interpessoais e também os seus instrumentos e condições 

de trabalho, conferindo instrumentalidade às suas ações. “Na medida em que os profissionais 
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utilizam, criam, adequam às condições existentes, transformando-as em meios/instrumentos 

para a objetivação das intencionalidades, suas ações são portadoras de instrumentalidade” 

(GUERRA, 2007. p. 2). Isso faz compreender quando diz-se que a dimensão técnico-operativa, 

representada pelas ações interventivas, são dotadas de teleologia, pois há nessas ações a 

objetivação de resposta a uma determinada demanda, assim sendo, as ações teleológicas exigem 

instrumentalidade. 

Para Santos, Filho e Backx (2012) os instrumentos como elementos da dimensão 

técnico-operativa são carregados de intencionalidade teórica e podem contribuir para ruptura 

de práticas conservadoras. E ainda, os instrumentos podem ser utilizados independentes do 

contexto histórico, contudo deve-se observar sua direção teórica e social. Além de seu caráter 

histórico, os instrumentos também possuem caráter teleológico, que é com o qual o profissional 

projeta suas ações, cria novos instrumentos, se apropria de outros com vistas a atingir 

determinados objetivos. 

O compromisso da profissão com a classe trabalhadora, firmado a partir do projeto ético-

político - primando a defesa dos seus direitos, qualidade nos serviços prestados, posicionamento 

a favor da cidadania, equidade e justiça social -, devem orientar a escolha dos instrumentos 

considerando a opção por aqueles que vão pelo caminho da democracia, da desburocratização, 

tendo em vista a realidade em que deseja intervir (FIGUEIREDO, 2013). 

Neste sentido, pensar a informação como um instrumento para o trabalho do assistente 

social surge, primeiramente, da ideia de que o direito à informação é um direito social, 

evidenciado no artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição de 1988, onde prevê que  

  
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 

lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988). 

  

Portanto, a informação está imbuída do princípio de cidadania, caracterizando-se como 

um direito, que possibilita atender a um interesse, seja particular ou coletivo. Nessa ótica, o 

assistente social que comunga dos princípios do projeto hegemônico da profissão, poderá 

apropriar-se da informação, e utilizá-la em seu espaço de intervenção para instrumentalizar seus 

usuários com a informação, para que estes possam, ao apreendê-la, caminhar na direção de 

acessar direitos.  

   
A informação se reafirma como um agente redutor de incertezas na relação 

entre sujeito de direitos e o mundo vivido, como elemento singular na 

comunicação e harmonização de suas relações sociais. Em situações de risco 
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à liberdade e/ou de perda de autonomia, a condição da informação (seja a do 

senso comum, da ciência ou social) é de partilha para compartilhamento, 

compondo o seu ciclo na relação com o sujeito: construção, comunicação e 

uso como um processo contínuo e retroalimentador do seu cotidiano 

(NASCIMENTO, 2007. p. 60). 

  

A categoria informação pouco tem sido abordada na literatura profissional como um 

instrumento qualificado no exercício profissional, sobretudo, diante dos grandes dilemas que a 

profissão passa no atual contexto sociopolítico. Apesar disso, a informação na perspectiva 

proposta, quando analisada de modo crítico-reflexivo e sistematizada de modo a alcançar 

determinada população, aparece como um agente difusor de conhecimento e se aproxima dos 

direitos sociais à medida que permite ao seu receptor a possibilidade de compreendê-los 

objetivamente como direitos e opondo-se à lógica de favor. 

  
A informação, quando adequadamente assimilada, produz conhecimento, 

modifica o estoque mental de informações do indivíduo e traz benefícios ao 

seu desenvolvimento e ao desenvolvimento da sociedade em que ele vive. 

Assim, como agente mediador na produção do conhecimento, a informação 

qualifica-se, em forma e substância, como estruturas significantes com a 

competência de gerar conhecimento para o indivíduo e seu 

grupo (BARRETO, 1994. p. 1). 

  

Segundo Barreto (1994), a informação, sobretudo a considerada qualificada, é aquela 

capaz de produzir conhecimento e mobilização de consciência, colocando o indivíduo numa 

melhor convivência consigo mesmo e com o lugar onde vive. Vale lembrar que, a informação 

por ela mesma não tem poder de transformação, senão pelo modo como é trabalhada por quem 

a transmite e por quem a recebe. Portanto, um modo para instrumentalizar a informação, a partir 

das formulações de Barreto (1994), é o transmissor captar a informação, sistematizá-la e 

socializá-la, ao passo que o seu receptor aceita a informação, se apropria e a maneja de modo a 

buscar transformação do meio em que ele vive, seja pelo acesso a direitos, seja pela sua 

participação em espaços públicos de controle social. 

  
O direito à informação assegura o exercício dos direitos sociais na medida em 

que se apropria dessa informação para estabelecê-la como parâmetro de 

resistência e sobrevivência (CASTRO, 2002) 

  

Neste sentido, ao ouvir profissionais temos a seguinte compreensão sobre a informação, 

a saber: 

  
A informação não tem que ser de qualidade somente no momento em que você 

vai repassá-la, mas ela tem que ser de qualidade também na sua apropriação. 

Porque se você não se apropria bem dessa informação, a tendência é você 



22 
 

passar informação errada e aí ao invés de reconhecer, você vai negar um 

direito (Entrevista Profissional Previdência, 2017). 

  

A apropriação da informação como um instrumento para o trabalho do assistente social, 

compreende que o profissional que está dotado de instrumentalidade poderá, a partir do estudo 

da realidade, se apropriar dela como um instrumento para dar respostas às demandas emergentes 

nos espaços sócio-ocupacionais, permitindo também que ele transmita as informações sem os 

valores burgueses e político-partidários que hoje limitam e descaracterizam o acesso à uma 

informação verdadeira e de qualidade, por meio das mídias de massa, que consequentemente 

“desinforma”, despolitiza e desorganiza os sujeitos que compõem às classes e grupos 

subalternizados da sociedade. 

  
Daí a questão fundamental sobre quem detêm a posse de informação, o 

detentor ou produtor de informação decide o que deve ser estocado, o que deve 

ser veiculado, considerando estratégias relativas ao público, modos e canais 

de distribuição (mais ou menos intensivos no aporte tecnológico). Assim, as 

formas atuais de representação e veiculação de conhecimento constituem-se 

como um discurso meta informacional, de ordem política. Essas formas são 

demarcatórias das lógicas que dirigem os sujeitos e os coletivos, tanto para o 

alcance da cidadania, quanto em outro extremo para a exclusão social 

(NASCIMENTO, 2007. p. 65). 
  

As instituições, com o avanço da política neoliberal cria estratégias para interromper as 

formas de transmissão da informação, sinalizadas pelo Profissional da Previdência, quando este 

afirma que, 

  
A instituição nos proíbe, no horário de trabalho, ir para a rádio conceder 

entrevista, falar da reforma da Previdência. Estamos proibidos de falar da 

reforma da Previdência. Então, se eu quiser falar hoje, receber um convite: 

vou como especialista, sou um cara que estuda a Previdência, sou trabalhador 

da Previdência. Naquele dia eu tenho que assumir minha falta no trabalho ou 

bater meu ponto e sair cedo (Entrevista Profissional Previdência, 2017). 
  

A fala do profissional entrevistado da Previdência também, substancia a afirmação de 

Nascimento (2007) quanto ao conteúdo e veiculação das informações, exemplificando 

o manuseio da informação como um instrumento para o cotidiano do seu trabalho como forma 

de enfrentamento para romper com armadilhas do capital, que visam cercear os direitos dos 

sujeitos, o que acaba por justificar a viabilidade e a responsabilidade do assistente social de 

apropriar-se desta. 

Sendo a linguagem e o conhecimento instrumentos de trabalho do assistente social, a 

informação qualificada, que gera conhecimento, transmitida pelo profissional na perspectiva de 
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enfrentamento e resistência às estratégias do capital e ampliação dos direitos, pode ser 

reconhecida também como tal. 

Nesse sentido o entrevistado da política de Assistência Social afirma: 

  
Temos a linguagem como um instrumento extremamente importante e a 

informação é outro instrumento extremamente importante, porque sem ela não 

conseguimos garantir ao usuário que ele tenha a condição de se empoderar. 

De certa forma, porque o empoderamento, as condições de vida, não depende 

de nós profissionais, depende também do usuário. E se depende do usuário, 

um dos passos que temos que ter é o que o conhecimento e através da 

informação que o usuário terá um conhecimento (Entrevista Profissional 

Assistência Social, 2017). 
  

Sob a perspectiva da informação como instrumento outro entrevistado se manifesta da 

seguinte forma: 

  
É um instrumento de socialização que o assistente social pode trabalhar. 

Agora, depende da direção política que você assume, porque temos uma 

categoria, em que o projeto político não está dado (...). Então não adianta você 

achar que a informação é um instrumento. Eu acredito nisso, se a direção 

política vai ao contrário do projeto de profissão, projeto ético-político defende 

(Entrevista Profissional Previdência, 2017). 

   

Apesar das normativas institucionais, o assistente social é qualificado para ser um 

profissional criativo que modifica e transforma procedimentos e instrumentos com vistas a 

atender as necessidades que surgem no seu cotidiano, o que nos remete mais uma vez à 

importância de se ter um direcionamento ético, político e teóricos fundamentados e alinhados 

com o projeto ético-político da profissão. 

Há que se lembrar que os profissionais estão sujeitos a condições financeiras e técnicas 

limitadas e/ou precarizadas, pois dependem dos recursos dos programas e projetos. 

Independentemente disso é no cotidiano que os profissionais encontram condições para fazer 

“melhor” e “saber fazer” (SARMENTO, 2012). Não há “receitas de bolo” a serem seguidas, é 

algo a ser construído diariamente o próprio trabalho, de modo consciente e objetivado. Essa 

assertiva pode ser ratificada quando o entrevistado da Previdência, referindo-se à escolha dos 

instrumentos, para que o assistente social possa dar resposta às demandas que chegam para o 

Serviço Social nas instituições, afirma:  

  
Isso é uma busca, isso não está dado. Não vai cair do céu, não está escrito 

numa receita para você, não tem passo a passo! Isso é construído, isso dá 

trabalho (Entrevista Profissional Previdência, 2017).  
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Segundo Sarmento (2012) para que a informação seja compreendida como 

potencializadora das ações do assistente social, é preciso que esta seja vista como um 

instrumento que organiza e veicula as informações quer sejam do interesse da população 

usuária, quer seja do assistente social. 

  
A veiculação de informações se torna elemento essencial, pois possibilita que 

sejam introduzidos, transmitidos e propagados conteúdos crítico-reflexivos ao 

conjunto de informações (aparentemente amorfo) disposto a população, 

permitindo também oportunizar a criação de um espaço e difusão de 

conhecimentos sobre novas maneiras de pensar e agir que se constituem 

processualmente (SARMENTO, 2012. p. 115). 
  

De acordo com o profissional da Assistência Social,  

  
Informação no âmbito da profissão do Serviço Social somos nós de alguma 

forma transmitir conhecimento, transmitir direito. É mobilizar, sensibilizar. A 

informação no trabalho do assistente social, ela é um grande instrumento para 

empoderamento que nós tanto falamos dos usuários, porque quando  transmite 

uma informação, de uma forma que mobiliza, que sensibiliza, ela tem algo a 

mais que uma informação comum de que qualquer pessoa passaria, a 

informação que o assistente social transmite é diferenciada de qualquer outra 

pessoa que passaria (Entrevista Profissão Assistência Social, 2017). 

  

Na análise da profissional da Saúde a informação é compreendida como 

  
Toda e qualquer informação que possa gerar algum benefício ao usuário, 

algum ganho para o usuário.(...) A informação é fundamental para que  se 

possa orientar os usuários quanto aos seus os direitos, deveres, garantir os 

direitos (Entrevista Profissional Saúde, 2017). 
  

É possível perceber, portanto, a partir destes dados, o potencial da informação para a 

socialização de conhecimento e mobilização de consciência, pois traz conhecimento e até a 

possibilidade de proporcionar novos conhecimentos. 

  
Essas informações são importantes, quando você informa a um usuário, 

empodera ele e sensibiliza. Ele pode ser um grande multiplicador, mais ainda 

que nós profissionais (Entrevista Profissional Assistência Social, 2017). 

  

A informação está em todo lugar e vivemos um momento onde as pessoas demandam 

saber, conhecer, se colocar a parte, logo o profissional precisa estar qualitativamente informado 

para que essa demanda seja sanada com máximo de qualidade possível, como afirma o 

profissional entrevistado da área da Saúde: 

  
[...] Temos que sempre buscar mais informações, reelaborando nossas 

informações. Muitas vezes temos uma informação que muda a todo momento. 

Hoje existe uma mudança muito rápida das informações das questões que 
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lidamos [...] toda hora tem uma novidade. Toda hora tem uma informação 

nova que precisamos estar conectado com essa realidade (Entrevista 

Profissional Saúde, 2017). 
  

Se pensada na perspectiva do direito, a informação tem potencial de ser um possível 

canal para alcançar a cidadania e também direitos sociais, pois o indivíduo que detém a 

informação e consequentemente o conhecimento, é capaz de decidir sobre acessar um direito 

ou não, lutar por eles ou não, e não simplesmente não ter o poder de decisão e de escolha. 

  
A relação entre direito à informação e democracia se apresenta como uma 

relação indispensável ao aprofundamento das práticas democráticas. O acesso 

à informação pública (geralmente aquela produzida pelo Estado) configura-se 

como fator decisivo para facilitar e garantir a participação dos sujeitos na 

direção dos assuntos de interesse público, diretamente ou através dos seus 

representantes (NASCIMENTO, 2007. p. 118-119). 
  

Ao se pensar a categoria participação como processo individual de escolha, podemos 

reconhecer a importância da informação, pois somente uma pessoa informada (de modo 

qualificado), é capaz de decidir, participar de forma a entender as relações que se inserem em 

seu cotidiano e a partir daí, inclusive poder reconhecer seus direitos e seu lugar na história e as 

possibilidades de acesso a esses direitos, garantidos através de políticas públicas. 

  
Aqui a informação é qualificada como um instrumento modificador da 

consciência do homem e de seu grupo. Deixa de ser uma medida de 

organização para ser a organização em si; é o conhecimento, que só se realiza 

se a informação é percebida e aceita como tal e coloca o indivíduo em um 

estágio melhor de convivência consigo mesmo e dentro do mundo em que sua 

história individual se desenrola (BARRETO, 1994. p. 1). 
  

Nascimento (2007, p. 214) aponta que: 

  
A participação é um instrumento de controle do Estado pela sociedade, 

culminando no controle social e político – controle público do poder instituído. 

A participação e suas formas de manifestação não podem prescindir das 

garantias quanto ao direito de ser informado, da liberdade de expressão, da 

diversidade de fontes de informação, do direito de acesso a informações 

produzidas pelo Estado para propiciar a autonomia do sujeito de direitos.  
  

No entanto, analisando a instrumentalização da informação junto ao processo de 

participação social, entende-se que a qualidade da mesma pode contribuir ou não para a 

participação, assim como na qualidade desta participação. Por isso, a necessidade de que a 

informação seja qualificada, que como já vimos, é a que gera conhecimento, que mobiliza os 

sujeitos, seja de modo individual ou coletivo. 

Nas falas dos entrevistados nas diversas áreas os profissionais acrescentam que: 
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A informação tem que ser verdadeira. Verdadeira não é no sentido que vamos 

mentir, mas tem que realmente ter conhecimento correto, porque senão nós 

informamos errado e acaba, ao invés de ter acesso, ele vai acabar não tendo 

acesso ou dificultando o acesso dele ao que se busca, o benefício ou o que for 

(Entrevista Profissional Assistência Social, 2017). 

  
Acho que a informação qualificada é aquela que você consegue ter a garantia 

de que aquilo foi confirmado, que é real. Além da questão da qualificação, da 

capacitação, do treinamento, para você repassar as informações com 

segurança (Entrevista Profissional Saúde, 2017). 
  

Eu falo que é importante ter propriedade, tem que dominar essa informação, 

se não você vai falar de “orelhada”, vai falar coisa que não existe. Você tem 

que dominar sua informação (Entrevista Profissional Previdência, 2017).  

  

As falas dos entrevistados consensualmente indicam que, para que sejam criadas 

possibilidades de participação social um dos pontos necessários é que a informação seja 

qualificada e socializada de modo a oferecer aos seus receptores a possibilidade de compreender 

e refletir como essa poderá ser utilizada em sua vida. 

 

1.3 A concepção da categoria informação para os profissionais da política de seguridade 

social em Campos dos Goytacazes/RJ  

  

 

Para análise como a informação é trabalhada ou utilizada no espaço sócio-ocupacional 

dos assistentes sociais inseridos nas políticas que compõem a Seguridade Social no município 

de Campos dos Goytacazes, primeiramente é necessário compreender como esses profissionais 

veem a informação, sobretudo aquela voltada ao trabalho do assistente social, compreendendo 

que esta possa ser um meio de socialização de conhecimento. 

  
Informação voltada ao trabalho do assistente social tem de ser algo maior do 

que simplesmente passar uma informação qualquer, passar um dado qualquer. 

[...] Informação no âmbito da profissão do Serviço Social, é de alguma forma 

transmitir conhecimento, transmitir direito (Entrevista Profissional 

Assistência Social, 2017). 
  

Informação na minha maneira de entender, trata do desempenho do 

profissional. É toda e qualquer informação que possa gerar algum benefício 

ao usuário, algum ganho para o usuário (Entrevista Profissional Saúde, 2017). 

  
[...]  trabalha-se a informação com uma direção política. Ela tem que servir 

para instrumentalizar esse usuário. Para mim, a informação nada mais é do que 

um elemento da luta de classe (Entrevista Profissional Previdência, 2017). 
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A partir da ótica acerca da informação dos profissionais entrevistados, podemos extrair 

que a informação no âmbito das políticas é aquela que irá viabilizar o acesso dos usuários a 

serviços e benefícios e irá contribuir para que esses usuários tenham condições de se colocarem 

a par da conjuntura atual, que atualmente, é na direção da redução e retirada de direitos e terem 

condições de enfrentar e resistir.  

Isso provoca a discussão da ambiguidade da informação, que não depende estritamente 

do seu interlocutor, no caso em estudo, o assistente social, mas conta também com a recepção 

e a instrumentalização desta informação, que diz respeito ao que este receptor irá fazer com a 

mensagem transmitida. 

  
A minha maior preocupação é saber o que será feito com isso depois, porque 

aí você já não tem mais o controle disso. E nem é para ter mesmo não! O que 

o usuário, seja no âmbito coletivo ou individual, o que ele vai fazer com isso 

é problema dele. Seria muita pretensão minha achar que o assistente social 

teria a capacidade de uma informação que ele dá ter a capacidade de mudar a 

vida da pessoa. Não! Você está instrumentalizando, para que o usuário faça 

isso (Entrevista Profissional Previdência, 2017). 
  

Este processo de transmissão de informação e o seu potencial para conduzir os 

indivíduos a acessarem direitos sociais, em tudo se relaciona com a comunicação que em sua 

raiz etimológica significa “ação de tornar comum”, fazer saber, que está diretamente ligado ao 

trabalho do assistente social, quando levamos em consideração o artigo 4º, inciso III da lei 

8.662/1993, que regulamenta a profissão e preconiza que é competência do assistente social 

“prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população”. Contudo, os efeitos da 

informação dada no processo de comunicação não depende unicamente do profissional, pois 

dentro desse processo há fatores que podem influenciar o alcance das informações e os códigos 

de transmissão podem não ser suficiente, por isso as dimensões teórico-metodológicas e ético-

políticas estão intimamente ligadas à dimensão técnica-operativa e se tornam exigência para 

que o trabalho seja qualificado.  

Ainda, é necessário um compromisso ético e posicionamento em favor dos interesses 

dos usuários e atualização contínua dos subsídios teóricos, por parte do profissional que irão 

contribuir para que o assistente social possa criar, flexibilizar, sistematizar o melhor possível 

tais informações, a fim de que estas tenham o menor desvio possível, não sendo distorcidas e 

mal compreendidas durante a sua transmissão. 

  
Na minha concepção de informação no trabalho do assistente social, ele se 

torna qualificado quando ele tem engajamento político, quando ele consegue 
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fazer uma análise de conjuntura e reflete também na qualidade do trabalho 

(Entrevista Profissional Previdência, 2017). 

  
Se trabalhamos sem proporcionar a ele [usuário] o que há de mais importante, 

que é que ele obtenha informação, para ele conseguir obter os direitos dele na 

vida, não somos profissionais, não estamos trabalhando como assistente 

social. Porque o objetivo principal da informação para o assistente social é 

este: o acesso a direitos (Entrevista Profissional Assistência Social, 2017). 

  
Outro aspecto da informação no espaço sócio ocupacional é que ela pode se dar de modo 

individual ou coletivo. Os três profissionais entrevistados citaram exemplos da informação no 

âmbito individual e no âmbito coletivo, contudo a informação dada no âmbito coletivo, a eles 

parece ter mais força, pois dá aos usuários suporte para sua organização e permite que a dúvida 

de um possa ser sanada pela do outro. 

  
Então, quando trabalhamos no coletivo, se trabalha esses assuntos específicos, 

percebemos que o próprio grupo, no coletivo, pode se ajudar e muitas vezes 

pensamos no que o usuário sabe, mas ele não tem informação precisa, da forma 

como tem que ser (Entrevista Profissional Assistência Social, 2017). 
  

Eu gosto mais quando a informação é dada no âmbito coletivo, eu gosto muito, 

particularmente, de fazer trabalho com os trabalhadores rurais, os pescadores 

artesanais, porque o nível de organização política deles é um pouco diferente 

do sujeito que chega aqui com uma demanda individualizada. É claro, essa 

demanda individualizada é fruto também de uma demanda coletiva, mas 

quando tem um sindicato rural que chama para fazer uma palestra ou um 

pessoal mais organizado de um assentamento dos trabalhadores Sem-Terra é 

outra dinâmica. Você sente o resultado do trabalho, o pessoal está mais 

instrumentalizado (Entrevista Profissional Previdência, 2017). 

   

A informação, seja dada individualmente ou coletivamente, possui potencialidades que 

caminham na perspectiva de viabilizar direitos e autonomia aos sujeitos, como afirma 

Nascimento (2007, p. 40) quando afirma: 

   
O valor social da informação e a sua efetividade na criação de oportunidades 

de transformação, determinam a aproximação entre o direito à informação (um 

recurso simbólico e garantia jurídica da informação socialmente construída) e 

os direitos sociais, justamente pela potencialidade dessa informação em 

favorecer as oportunidades de autonomia, os processos de participação e as 

escolhas dos sujeitos e de seus coletivos.  

   

Contudo, a utilização da informação como instrumento exige estratégias por parte do 

profissional e passa por desafios para ser utilizada que serão identificadas e analisadas no 

próximo capítulo. 
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2 A INFORMAÇÃO COMO UM INSTRUMENTO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES  

  

Pois é através da informação produzida, com a ajuda 

de um sistema de signos, que o homem procura 

relatar sua experiência vivenciada para outras 

pessoas; disseminar a outros a experiência que foi 

experimentada só por ele (Barreto, 2011. p. 4). 

  

2.1 A informação como elemento do processo de comunicação  

  

Conforme vimos no capítulo anterior, a informação, especialmente a que denominamos 

por qualificada, é aquela capaz de produzir um conhecimento e a partir desse, novos 

conhecimentos (BARRETO, 1994). Esses conhecimentos produzidos, por sua vez se dão a 

partir de um processo de comunicação, que se faz necessário compreendermos neste estudo. 

  
O conceito de comunicação vem do latim communicare, que significa tornar 

comum, compartilhar, trocar opiniões, associar, conferenciar. O ato de 

comunicar implica em trocar mensagens, que por sua vez envolve emissão e 

recebimento de informações. Comunicação é a provocação de significados 

comuns entre comunicador e intérprete utilizando signos e símbolos 

(PINHEIRO, 2005. p. 11). 
  

A comunicação, é facultada ao homem, através da sua capacidade única de se expressar, 

que é a linguagem. Portanto, a comunicação pode ser compreendida como 

  
O processo pelo qual os seres humanos transmitem seus sentimentos, suas 

ideias, suas experiências de vida e as informações recebidas em seu mundo. 

Dessa forma, eles podem tornar comum sua bagagem cultural a um outro 

semelhante (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2015. p. 132). 
    

A comunicação muito dialoga com o Serviço Social se considerarmos que a linguagem 

(MAGALHÃES, 2006) e o conhecimento já foram apontados como instrumento do assistente 

social. A linguagem é uma forma de se comunicar e para o Serviço Social, através da 

comunicação, a informação faz parte de um processo de socialização de conhecimento e 

construção da cidadania, como afirma Figueiredo (2013, p. 7) 

  
A comunicação pública trabalha na lógica da informação como meio de 

construção da cidadania e pressupõe uma interlocução ativa com o receptor. 

Trata-se, portanto, de um processo que se instaura por meio de agentes entre o 

Estado, o governo e a sociedade, e que se propõe a ser um espaço privilegiado 

de negociação entre os interesses das diversas instâncias de poder constitutivas 

da vida pública social. 
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A comunicação pode ser dada de modo unilateral, onde um emissor transmite apenas 

para um ou mais receptores, ou bilateral, onde há alternância de papéis entre emissor e 

receptores. 

Por emissor entende-se que seja o responsável pela codificação da mensagem, 

utilizando-se da palavra oral ou escrita, gestos, desenhos - compreendidos como códigos; e pelo 

envio dessa mensagem para o receptor ou destinatário, que por sua vez é o elemento da 

comunicação que recebe e decodifica a mensagem. Dizemos que a comunicação só é efetivada 

quando a recepção da mensagem tiver uma incidência que seja palpável sobre o comportamento 

(verbal ou de atitude) do destinatário. 

A mensagem, no que lhe concerne, é constituída pelo conteúdo das informações que 

foram codificadas para transmissão, e é transmitida por um meio físico que pode ser a fala ou 

escrita, por exemplo. Este elemento se utiliza de códigos que devem ser comuns ao emissor e 

receptor. Há ainda o elemento ruído, que são as interferências que podem surgir na 

decodificação por parte do receptor, dificultando a compreensão da mensagem. 

Vejamos o diagrama a seguir: 

  

Figura 01: Sistema de Comunicação de Shannon e Weaver 

 
Fonte: BONINI, Adair. 2003, p. 71. 

 

Na representação gráfica acima observamos um esquema do processo de comunicação. 

Nele é reproduzida a informação sendo transmitida por um emissor, sofrendo interferências 

pelos chamados ruídos (fontes de interferências), mas chegando ao seu receptor e ao seu destino 

planejados. O que essa imagem omite, é o retorno desta mensagem ao emissor, apresentado em 

algumas representações de feedback, que evidencia o impacto e/ou o resultado da mensagem 

para o receptor em resposta ao emissor. 
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A partir desse retorno é possível captar o alcance da informação enquanto um meio 

produtor e reprodutor de conhecimento e, portanto, “como agente mediador na produção do 

conhecimento, a informação qualifica-se, em forma e substância, como estruturas significantes 

com a competência de gerar conhecimento para o indivíduo e seu grupo” (BARRETO,1994. p. 

1).  

A informação, por si só é estática, ou seja, gera conhecimento somente quando há 

interação do receptor com os estoques de informação. Portanto, é imprescindível elencar aqui 

que a informação possui dupla natureza, pois ainda que seja processada e transmitida pelo 

emissor para que seja geradora de conhecimento, não depende exclusivamente deste, mas é 

necessário também que o receptor a apreenda de igual modo, como afirma Barreto (1994) 

quando afirma que 

  
Para intervir na vida social, gerando conhecimento que promove o 

desenvolvimento, a informação necessita ser transmitida e aceita como tal. Os 

espaços sociais não são homogêneos como o processamento técnico dos 

estoques de informação. A realidade, em que se pretende que a informação 

atue e transforme, é multifacetada e formada por micronúcleos sociais com 

divergências tão profundas em países como o Brasil, que podem ser vistas 

como micronações isoladas por suas diferenças (BARRETO, 1994. p. 3). 
   

A partir de tal assertiva é possível compreender, portanto, o elemento denominado 

“fonte de interferências” que compõe o processo de comunicação, que é o fator que dificulta a 

decodificação da mensagem pelo receptor, e consequentemente impossibilitando alcançar o 

objetivo pela qual foi processada e codificada. Essa interferência pode ser dada, por exemplo, 

pelas diferenças entre os indivíduos,  

  
Como grau de instrução, nível de renda, religião, raça, acesso e interpretação 

dos códigos formais de conduta moral e ética, acesso à informação, confiança 

no canal de transferência, codificação e decodificação do código linguístico 

comum, entre outros. Estes espaços sociais diferenciados não constituem uma 

simples justaposição de singularidades, ao contrário são entidades orgânicas 

com forte sentimento coletivo, um corpo de costumes, tradições, sentimentos 

e atitudes organizadas. Esta organização concentra um conjunto de saberes, 

regras, normas, proibições e permissões que são conservadas e transferidas 

através de canais próprios de comunicação (MAFFESOLI, 1984). Esta 

diferenciação e aproximação, certamente, condicionam a distribuição da 

informação, o seu uso e a assimilação (BARRETO, 1994. p. 3). 

  

Vale aqui ressaltar que tais desigualdades podem ser compreendidas na totalidade do 

processo social como expressões da questão social, que é o “objeto sobre o qual incide o 

trabalho profissional” (IAMAMOTO, 2008. p. 115). 
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Segundo Yazbek (2006) a intervenção do assistente social leva em consideração 

aspectos como classe, etnia, gênero, aspirações sociais e o seu trabalho “pode produzir 

resultados concretos nas condições materiais, sociais e culturais da vida de seus usuários, em 

seu acesso e usufruto de políticas sociais, programas, serviços, recursos e bens, [...] seu modo 

de viver e pensar, suas formas de luta e organização, suas práticas de resistência” (YAZBEK, 

2006. p. 124; YAZBEK, 2004. p. 14). 

Neste sentido, tal afirmação ratifica o potencial da informação, enquanto um 

instrumento a ser utilizado na intervenção do assistente social, com perspectiva de produzir 

conhecimento ao seu usuário e, consequentemente, conduzi-lo ao acesso às políticas, 

programas, serviços, espaços de participação social entre outros meios de fortalecimento de sua 

cidadania e com vistas a sanar suas necessidades.  

Outro ponto a ser destacado, no que tange a informação, é que a busca para sua 

apreensão, assim como a sua qualidade se dá de acordo com as necessidades dos sujeitos, ou 

seja, se o indivíduo tem suas necessidades sanadas tenderá a buscar por informações voltadas a 

sua realização pessoal, participação nos grupos a que deseja permanecer, ao contrário daqueles 

que precisam atender suas necessidades e garantir seu espaço e existência e, “[...] desta forma 

demandariam, prioritariamente, informação de utilidade para a sua necessidade de segurança, 

ordem e liberdade do medo e da ameaça” (BARRETO, 1994. p. 4). 

Cabe destacar, que essas divergências no processo de comunicação ocorrem tanto na 

relação profissional/usuário, que é a prioridade deste estudo, quanto na relação interprofissional, 

seja entre assistentes sociais ou não. A partir daí compreende-se a necessidade do profissional 

buscar sempre sua atualização no que diz respeito às informações que devem circular nos lócus 

de atuação, que estão comprometidas com os interesses dos usuários e consolidação/ampliação 

de seu acesso aos direitos sociais. 

Considerando o aprimoramento profissional contínuo como direito do assistente social 

resguardado na alínea “f” do artigo 2º do Código de Ética do Assistente Social, a busca pelas 

informações para instrumentalização dos usuários dialoga com tal prerrogativa e se posiciona 

ao lado do compromisso ético-político presente no projeto hegemônico da profissão (BRASIL, 

1993). 

É possível enfatizar a necessidade de busca pelas informações a partir de algumas falas 

dos profissionais entrevistados, onde afirmam: 

  
Temos que estar sempre buscando mais informações, reelaborando nossas 

informações. Muitas vezes temos uma informação que muda constantemente. 

Hoje existe uma mudança muito rápida das informações das questões que a 
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gente lida, em relação ao tratamento por exemplo, (...) toda hora tem uma 

novidade. Toda hora tem uma informação nova e a gente precisa estar 

conectado com essa realidade (Entrevista Profissional da Saúde, 2017). 
  

Toda quinta-feira tem reunião da equipe aqui no CRAS. (...) Essas reuniões 

fazem com que essas informações sejam muito disseminadas entre nós. Então 

tudo que nós temos para nos informar enquanto profissionais, nós fazemos 

nessas reuniões. É a hora que a gente lança dúvidas (Entrevista Profissional da 

Assistência, 2017). 
  
Pelo menos a cada dois meses nós temos uma reunião técnica com a equipe, 

não só para discutir as novidades que a instituição nos coloca no âmbito do 

trabalho, mas até para discutir textos. Nós temos um grupo de estudo para 

pensar melhor o trabalho, pensar melhor a qualidade do nosso trabalho 

(Entrevista Profissional da Previdência, 2017). 
  

Portanto, a busca pelas informações mostra-se presente nos diferentes espaços sócio-

ocupacionais do assistente social e se torna uma exigência para que a transmissão de 

informações no processo de comunicação com o usuário se dê com qualidade e compromisso 

com a legitimidade das mesmas. O compromisso com a busca pelas informações refletirá não 

só na qualidade dessas informações, mas também como estas serão remetidas aos usuários.  

No que tange à transmissão das informações os entrevistados afirmam: 

  
Toda semana é feita uma reunião em grupo com pessoas que nunca tiveram 

cadastro aqui. É o momento que passamos, de uma forma mais geral, todas as 

informações que a gente precisa para que eles tenham conhecimento da 

política (Assistência Social), do que é o SUAS, o que é assistência social, 

também tem o conhecimento dos critérios, quais são os programas que eles 

podem ser incluídos. Então é uma reunião que de uma forma geral, mas clara 

(objetiva), coloca todas as informações necessárias para ele e depois da 

reunião eles são atendidos pelo profissional e cada profissional faz a 

intervenção direta, mas nessa reunião, ela fala um pouco de tudo para todos os 

usuários (Entrevista Profissional da Assistência, 2017). 
  
Essa informação para o usuário tem que chegar esmiuçada, nada de chegar 

aqui para ele com algo rebuscado. (...) Hoje eu não terei condições de te 

responder isso categoricamente, se (a informação) chega de forma objetiva ou 

não, mas pelo menos para equipe do INSS está claro que ela chega de forma 

uníssona. Aqui tem o mesmo discurso, porque nós trocamos muito nas 

reuniões técnicas e até no nosso grupo no WhatsApp. Nós lançamos lá uma 

dúvida e o colega já diz: “- Olha! Você prestou este atendimento errado”, aí já 

chama a pessoa de volta para consertar aquele equívoco de uma informação 

dada sobre o benefício previdenciário ou assistencial. Eu penso que se a nossa 

informação não chega com qualidade ou com objetividade, mas há o esforço 

para que isso ocorra e isso já me tranquiliza. Há um esforço da equipe, há um 

comprometimento da equipe para isso (Entrevista Profissional da Previdência, 

2017). 
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Eu entendo que isso varia muito de profissional para profissional. É algo muito 

da formação, da qualificação desse profissional, da forma de trabalhar, 

independente da categoria que ele é (Entrevista Profissional da Saúde, 2017). 
  

É notório nas falas dos profissionais, que há o cuidado na transmissão das informações 

para que ela seja mais objetiva e clara possível, contudo, como já foi mencionado anteriormente, 

a assimilação das informações não depende unicamente do profissional. Mas o compromisso 

ético-político contido na dimensão ético-política da profissão se materializa quando há no 

cotidiano do trabalho do assistente social a instrumentalidade em suas ações e o compromisso 

com a qualidade para com seus usuários. 

 

2.1.1 O uso da informação pelos assistentes sociais nos espaços sócio-ocupacionais 

  

 

Quando falamos sobre a comunicação, vimos que ela pode ocorrer de um emissor para 

um ou mais receptores, ou seja, a informação pode ser transmitida de modo individualizado ou 

coletivo. A partir disso, torna-se relevante destacar que os entrevistados desta pesquisa 

pontuaram ambos modos de transmissão, ainda que o sucedido em âmbito coletivo tenha mais 

destaque e se apresente como o que mais alcança seu fim, que é produzir conhecimento. 

  
Quando trabalhamos no coletivo, se trabalha esses assuntos específicos, 

percebemos que o próprio grupo, no coletivo, ele pode se ajudar. (...) Hoje eu 

tive a informação que uma das usuárias que frequentou este grupo de direitos, 

conseguiu emprego na secretaria e está trabalhando no Bolsa Família como 

entrevistadora. Mas por que eu estou dando este exemplo?  Porque ela foi uma 

das que frequentou o grupo, e o grupo não tinha 20 pessoas, muitas vezes tinha 

2, 3 pessoas, mas foram essas pessoas que frequentaram, que no final dessas 

06 semanas, eu vi que estavam, muito mais empoderados, no sentido que 

tinham todo conhecimento sobre tudo, tanto que ela foi trabalhar no Bolsa 

Família, ela tinha conhecimento sobre todos os critérios do programa 

(Entrevista Profissional da Assistência, 2017). 

   
Eu gosto mais quando a informação é dada no âmbito coletivo. Eu, 

particularmente gosto muito de fazer trabalho com os trabalhadores rurais, os 

pescadores artesanais, porque o nível de organização política deles é um pouco 

diferente do sujeito que chega aqui com uma demanda individualizada. É 

claro, essa demanda individualizada é fruto também de uma demanda coletiva, 

mas ela não está organizada. Então a tendência, muitas vezes, se você não 

intensifica esse trabalho, é de isso se perder. Por exemplo, quando tem um 

sindicato rural que chama para fazer uma palestra ou um grupo mais 

organizado de um assentamento dos trabalhadores Sem-Terra é outra 

dinâmica. Você sente o resultado do trabalho, o grupo está mais 

instrumentalizado (Entrevista Profissional da Previdência, 2017). 
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Neste sentido, Sarmento (2012) afirma que os profissionais devem se utilizar de 

instrumentos de caráter coletivo que possibilitem uma comunicação, que atinjam o maior 

número de pessoas e induza a reflexões e decisões coletivas, contribuindo para o repasse de 

informações com potencial de multiplicação, até mesmo, maior do que os realizados nos grupos 

específicos que são formados nas instituições e também se configuram como instrumentos 

coletivos que são as reuniões, onde realizam palestras informativas e dinâmicas para discussões, 

contudo configuram-se como iniciativas mais restritas. 

As informações transmitidas pelos assistentes sociais são consideradas particulares, por 

serem sistematizadas de forma própria pelos assistentes sociais, como é destacado na fala do 

Profissional da Assistência, quando afirma: 

  
Ela tem algo a mais que uma informação comum de que qualquer pessoa 

passaria. A informação que o assistente social passa é diferenciada de 

qualquer outra pessoa que passaria (Entrevista Profissional da Assistência, 

2017). 
  

E também é referenciado, na Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social na 

Previdência Social (MPAS, 1995) quando aponta que, 

  
A socialização das informações previdenciárias como trabalho específico do 

Serviço Social ultrapassa a mera orientação previdenciária que é o repasse 

acrítico da legislação de forma controlada, com vistas ao enquadramento 

institucional. A socialização das informações previdenciárias é uma 

informação de qualidade diferenciada porque: a) é transmitida sob a ótica do 

direito social e da proteção ao trabalho; b) particulariza os sujeitos individuais 

e coletivos a partir de sua realidade imediata vinculando-a com a totalidade; 

c) estabelece-se numa relação horizontal entre o saber do Assistente Social 

(profissional, institucional, de leitura de totalidade) e o saber do usuário, 

expresso em suas demandas e reivindicações; e d) exige a construção de 

espaço de discussão, debate, análise e proposições que possibilite o nível de 

reflexão e crítica. É um processo dinâmico de construção e de politização das 

questões (MPAS, 1995. p. 15-16). 
  

As informações transmitidas no coletivo podem contribuir para a disseminação das 

informações, com vistas a instrumentalizar o grupo, fortalecer sua organização e mobilização. 

Um exemplo de recurso para a transmissão de informações no âmbito coletivo é a palestra, que 

para Souza (2008, p. 191) 

  
É o ato de reunir pessoas objetivando a transmissão de informações que 

contribuam para a reflexão de algum tema de interesse dessas pessoas, para 

aclarar situações dúbias, ou ajudar a decidir sobre novas formas de ações 

relativas à vida social e de trabalho desta população.  (Entrevista Profissional 

da Previdência, 2017). 
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Ainda que não seja de uso privativo dos assistentes sociais, as palestras são recursos 

muito utilizados pela categoria para socialização das informações no âmbito coletivo. 

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), enquanto uma “entidade com 

personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de disciplinar e defender o 

exercício da profissão de Assistente Social em todo o território nacional” (BRASIL, 1993), em 

conjunto com os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), lançou diretrizes para 

nortear a atuação dos assistentes sociais nas diferentes políticas, incluindo as que compõem a 

Seguridade Social no Brasil, representadas neste estudo pelos entrevistados inseridos na 

realidades dessas políticas no município de Campos dos Goytacazes/RJ.  

Portanto, a fim de embasar teoricamente e organizar um paralelo acerca das ações de 

caráter coletivo que estejam relacionadas à socialização da informação, foram extraídas dos 

Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social (CFESS, 

2011), dos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde (CFESS, 2010) 

e da Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social na Previdência Social (MPAS, 1995), as 

preconizações que devem refletir em tais ações, que originaram a tabela abaixo: 

  

Quadro 1: Ações de caráter coletivo relacionados nos documentos do CFESS, de acordo 

com as políticas da Seguridade Social Brasileira 

 

  Ações de caráter coletivo relacionados nos documentos do CFESS, de acordo 

com as políticas da Seguridade Social Brasileira 

Assistência Saúde Previdência 

Estimular a organização 

coletiva e orientar/as os 

usuários/as e 

trabalhadores/as da 

política de Assistência 

Social a constituir 

entidades representativas 

(p. 22). 

Priorizar a atenção coletiva, em grupo, 

o que possibilita a troca de experiência 

entre os sujeitos, a manifestação da 

força que a organização tem e da 

condição de classe dos sujeitos 

envolvidos (p. 56). 

Identificação de interesses 

comuns dos usuários visando a 

criação de espaços que 

propiciem a coletivização (p. 

16). 
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Instituir espaços 

coletivos de socialização 

de informação sobre os 

direitos socioassistenciais 

e sobre o dever do Estado 

de garantir sua 

implementação (p. 22). 

Democratizar as informações por 

meio de orientações (individuais e 

coletivas) e /ou encaminhamentos 

quanto aos direitos sociais da 

população usuária (p. 44) 

 
Democratizar as rotinas e o 

funcionamento da unidade por meio de 

ações coletivas de orientação (p. 56). 
  

Organização dos espaços de 

discussão de forma sistemática, a 

partir da descoberta dos 

interesses comuns da realidade 

concreta da população, visando o 

estabelecimento de vínculos, o 

avanço e a continuidade das 

discussões (p. 16). 

Assessorar os 

movimentos sociais na 

perspectiva de 

identificação de 

demandas, 

fortalecimento do 

coletivo, formulação de 

estratégias para defesa e 

acesso aos direitos 

(p.22). 

Efetivar assessoria aos movimentos 

sociais e/ou aos conselhos a fim de 

potencializar a participação dos 

sujeitos sociais contribuindo no 

processo de democratização das 

políticas sociais, ampliando os canais 

de participação da população na 

formulação, fiscalização e gestão das 

políticas de saúde, visando ao 

aprofundamento dos direitos 

conquistados. (p. 30-31). 

Utilização de recursos técnicos 

como dinâmicas de grupo e 

pesquisa-ação que possibilitem o 

conhecimento da realidade, 

através de discussões 

participativas e dos meios de 

ação a serem implementados em 

articulação com os movimentos 

sociais organizados da sociedade 

no sentido de fortalecer as 

reivindicações e encaminhar o 

processo de mudanças (p. 17). 

Organizar os 

procedimentos e realizar 

atendimentos individuais 

e/ou coletivos nos CRAS 

(p. 22). 

Socializar informações e potencializar 

as ações socioeducativas 

desenvolvendo atividades nas salas de 

espera (p. 56). 

Mobilização: identificar as 

necessidades e situações 

vivenciadas coletivamente 

aglutinando os usuários e criando 

um espaço para discussão 

conjunta (p. 16). 

Elaborar projetos 

coletivos e individuais de 

fortalecimento do 

protagonismo dos/as 

usuários/as (p. 23). 
  

Ações socioeducativas2 com enfoque 

na informação e debate sobre rotinas e 

funcionamento das unidades tendo por 

objetivo a sua democratização e as 

necessárias modificações; análise dos 

determinantes sociais das situações 

apresentadas pelos usuários; 

democratização dos estudos realizados 

pela equipe (com relação à rede de 

serviços, perfil epidemiológico, 

socioeconômico e cultural dos 

usuários); análise da política de saúde 

e dos mecanismos de participação 

popular (p. 55). 

Criação de fóruns de debates: 

palestras, seminários, encontros, 

entre outros, favorecendo 

vínculos para um 

acompanhamento contínuo e 

sistemático (p. 17). 

Fonte: elaboração própria com base nas orientações técnicas do MPAS, 1995; CFESS 2010; CFESS, 2011. 
  

 
2 Ações Socioeducativas: “Consistem em orientações reflexivas e socialização de informações realizadas por meio 

de abordagens individuais, grupais ou coletivas ao usuário, família e população de determinada área programática” 

(CFESS, 2010. p. 54). No âmbito da Saúde também é conhecida por educação em Saúde. 
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A partir do quadro acima é possível compreender que as ações de socialização de 

informações no âmbito coletivo são prevista nas três políticas em tela, incluindo a articulação 

com os movimentos sociais, prevista no princípio norteador da profissão e afirmada na fala do 

profissional da Previdência: 

  
Essa informação tem que ser dado de forma coletiva e que a gente intensifica 

as atividades no âmbito das parcerias com os movimentos sociais (Entrevista 

Profissional Previdência, 2017). 

  

Segundo Sarmento (2012) há uma demanda para que os assistentes sociais atuem junto 

aos movimentos sociais e organizações representantes da sociedade civil, no sentido de 

informar sobre os direitos e reforçarem as reivindicações dos trabalhadores. 

Contudo, é orientado aos assistentes sociais, que prezem, em tais ações,  pelo cuidado 

nas relações com os usuários, para que não sejam ações que visem o “enquadramento” e 

controle dos indivíduos, mantendo sua condição de subalternizados, mas que sejam ações que 

os conduzam a uma mobilização de consciência e à participação de forma efetiva na construção 

de sua cidadania, reconhecendo seu lugar de sujeito histórico capaz de transformar sua realidade 

e potencializar sua organização coletiva para aprofundamento de seus direitos. 

  
O profissional de Serviço Social deve utilizar, segundo Vasconcelos (1993), a 

prática reflexiva, que possibilita aos usuários a análise e desvendamento das 

situações vivenciadas por meio de reflexão crítica estimulada pelo assistente 

social, de forma que o usuário consiga captar, na medida do possível, o 

movimento da realidade social e, consequentemente, participar, de forma 

consciente, do processo de transformação dessa realidade enquanto ser 

histórico (CFESS, 2010. p. 56). 
  

Por isso, é necessário que o assistente social tenha definido o projeto político que deseja 

se vincular, na defesa dos direitos da classe trabalhadora ou atendendo aos interesses do capital. 

Entende-se, portanto, que sua opção refletirá em suas ações e consequentemente, nos resultados 

destas. 

 

2.2 Contribuição da informação para o trabalho de Assistente Social 

  

 

O atual cenário político e econômico do país tem desfavorecido a classe trabalhadora, 

se configurando num período de desmonte dos direitos sociais. Isso incide no trabalho do 

assistente social, que está inserido no jogo de disputas e na correlação de forças da relação 

capital x trabalho. 
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Sendo a profissão atravessada por relações de poder, ela dispõe de um caráter 

essencialmente político, o que não decorre apenas das intenções pessoais do 

assistente social, mas dos condicionantes histórico-sociais dos contextos em 

que se insere e atua (IAMAMOTO, 2004. p. 11). 
  

Neste sentido o assistente social comprometido com a classe trabalhadora deverá ter 

suas ações voltadas para o fortalecimento e visibilidade dos interesses dos seus usuários, 

contribuindo para que estes possam resistir na luta para ampliação e manutenção de seus 

direitos. 

 

A categoria profissional desenvolve uma ação de cunho sócio-educativo na 

prestação de serviços sociais viabilizando o acesso aos direitos e aos meios de 

exercê-los, contribuindo para que necessidades e interesses dos sujeitos de 

direitos adquiram visibilidade na cena pública e possam, de fato, ser 

reconhecidos. Esses profissionais afirmaram o compromisso com os direitos 

e interesses dos usuários, na defesa da qualidade dos serviços prestados, bem 

contraposição à herança conservadora do passado (IAMAMOTO, 2004. p. 6). 

  

Considerando, portanto, a informação como um instrumento para o trabalho do 

assistente social, o conhecimento socializado capacita os indivíduos a pensarem criticamente e 

imbuídos do conhecimento optarem pelos valores de cidadania, sendo estes compreendidos 

como capacidade de se apropriar da riqueza socialmente produzida e fortalecer suas 

potencialidades de realização pessoal (IAMAMOTO, 2004). A partir desta compreensão 

ampliada de cidadania, a democracia irá englobar “a socialização da economia, da política e da 

cultura na direção da emancipação humana” (IAMAMOTO, 2004. p. 5). 

Após assimilar o potencial da informação para o trabalho no cotidiano do profissional 

de Serviço Social, é possível então analisar como esta pode contribuir para o trabalho do 

assistente social, sobretudo num contexto que exige resistência e definição política para a defesa 

da garantia de direitos sociais. 

Segundo Sarmento (2012) a informação amplia os horizontes para apreensão crítica da 

realidade, embasa com substância a reflexão, norteia a tomada de decisão e direciona ação. 

Vejamos o que os assistentes sociais entrevistados afirmam sobre a contribuição da 

informação para o trabalho no cotidiano das políticas bem que estão inseridos: 

  
A informação não é só para aquele indivíduo que a gente passa, mas para que 

ele tenha conhecimento, possa acessar seus direitos, mas que acima de tudo 

ele possa multiplicar, para que essas informações cheguem, às vezes, às 

pessoas que não tem acesso ao próprio CRAS, e pessoas tem acesso, mas não 

vem muito aqui, às vezes tem uma vizinha que está grávida e não recebe o 

Bolsa Família, e não tem informação que pode receber quando está grávida. 

Então, essas informações elas são tão importantes que quando você informa a 
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um usuário, empodera, sensibiliza, ele pode ser um grande multiplicador, mais 

ainda que nós profissionais (Entrevista Profissional da Assistência, 2017). 

  
Acho que o trabalho do Serviço Social, no âmbito da pergunta que você me 

fez, resultados que podem ser gerados, vai muito também do engajamento, da 

escolha política que aquele profissional fez. O profissional quando é engajado 

ele geralmente vai procurar essas respostas, ele é inquieto! Não que isso 

dependa exclusivamente dele, mas ele vai buscar formas profissionais de 

responder a essas questões, essas demandas que chegam para o Serviço Social 

(Entrevista Profissional Previdência, 2017).  
  
A informação não tem que ser de qualidade somente no momento em que 

você vai repassar, mas ela tem que ser de qualidade também na sua 

apropriação, porque se você não se apropria bem dessa informação a tendência 

é você passar informação errada também e aí ao invés de reconhecer, você vai 

negar um direito (Entrevista Profissional Previdência, 2017). 
  
A informação é fundamental para você realizar o trabalho com qualidade, se 

você não tiver informação, você não tem como repassar ela para usuário nos 

mínimos detalhes. É informação do fluxo de atendimento de serviços, das 

formas de atendimento na rotina dos serviços, até os recursos que existem fora 

do serviço é muito importante a gente ter. (Entrevista Profissional da Saúde, 

2017). 

  

A informação, portanto, apresenta suas contribuições no sentido de produzir 

conhecimento primeiramente para o assistente social, ao processá-la para sua transmissão, que 

a instrumentaliza com seu engajamento político, qualificando assim o trabalho e às ações desse 

profissional e posteriormente, dependendo do modo como é assimilada, poderá gerar 

conhecimento ao usuário, de modo a mobilizá-lo na luta e resistência pelos seus direitos, busca 

pelo acesso aos serviços, programas e políticas, bem como também motivá-lo à participação 

nos espaços públicos de controle social e sua organização enquanto classe trabalhadora. 

Outra contribuição da informação para o trabalho do assistente social elencada nas 

entrevistas, é a apropriação desta para reconhecimento das ações e fortalecimento do Serviço 

Social enquanto categoria profissional.  

  
Para nós, até enquanto uma categoria, ser reconhecido enquanto um 

profissional, é fundamental nesse trabalho. Acho que a informação, o 

conhecimento dessas informações é importante para nós garantirmos esse 

espaço profissional, vamos dizer assim (Entrevista Profissional Saúde, 2017). 
  
O meu engajamento político qualifica essa informação institucional, porque 

ela pode contribuir lá na frente com os meus pares assistentes sociais, com 

meus pares não assistentes sociais, dentro e fora da instituição, para alteração 

da correlação de forças a curto, médio e longo prazo. O assistente social, ele 

não vai alterar a correlação de forças, mas o trabalho dele (Entrevista 

Profissional Previdência, 2017). 
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O domínio das informações pelo assistente social, o coloca na posição de detentor de 

um conhecimento, que permite a ele enfrentar os desafios postos visando a manutenção do seu 

espaço dentro da instituição, dando visibilidade à profissão e ao seu trabalho naquele 

determinado lócus. No entanto, é retomada a importância da consolidação da dimensão ético-

política, pois essa direciona as ações, as quais refletirão a qualidade do trabalho do assistente 

social e consequentemente, do seu reconhecimento enquanto categoria. 

Segundo Yazbek (2009, p. 125) mesmo frente às diferentes situações,  

   
Precisamos expressar que caminhamos profissionalmente junto aos nossos 

usuários, “sem deixar de lado os que vão mais devagar”, levando em conta 

nosso papel estratégico, da comunicação e da informação para mostrar que 

não estamos sós na luta. 

   

Neste sentido, a informação emerge como um aliado para defesa da categoria e, 

sobretudo, defesa da classe trabalhadora, a qual pertence e defende. 

  

2.3 As possibilidades da informação no trabalho do assistente social  

  

 

O Serviço Social, por ser uma profissão que está inserida nas “relações sociais entre as 

classes sociais e destas com o Estado” (ABESS, 1996), exige do profissional a criação de 

estratégias na correlação de forças e poder que vivencia, para defesa da classe trabalhadora, 

lado que, por conjectura, se vincula através do projeto ético-político hegemônico da profissão, 

inclusive por se reconhecer como pertencente a esta, ainda que seu maior empregador, que é o 

Estado, objetiva, prioritariamente, atender os interesses do capital, sobretudo com o avanço da 

lógica neoliberal. 

Iamamoto (2008, p. 106) afirma: 

  
Um dos desafios maiores para decifrar o exercício profissional está em 

apreender as particularidades dos processos de trabalho que, em 

circunstâncias diversas, vão atribuindo feições, limites e possibilidades ao 

exercício da profissão, ainda que esta não perca sua identidade. 
   

A partir disso, é exigido do assistente social que ele seja um profissional criativo e 

propositivo, para que elabore estratégias de enfrentamento dessas questões no seu cotidiano 

profissional, segundo Iamamoto (2004), quando afirma: 

  
O exercício da profissão exige, portanto, um sujeito profissional que tem 

competência para propor, para negociar com a instituição os seus projetos, 
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para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições 

profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais para buscar apreender, 

no movimento da realidade, as tendências e possibilidades, ali presentes, 

passíveis de serem apropriadas pelo profissional, desenvolvidas e 

transformadas em projetos de trabalho (IAMAMOTO, 2004. p. 12). 

   

Ao compreender o contexto em que o profissional de Serviço Social está inserido, 

entende-se que existem desafios e dificuldades no seu exercício profissional, que buscamos 

identificar neste estudo, assim como as possibilidades de enfrentamento desses. 

   

2.3.1 Dificuldades e desafios na apropriação da informação como instrumento de trabalho 

   

 

O cotidiano de trabalho do assistente social apresenta dificuldades e desafios postos a 

este profissional, que vão desde às condições de trabalho, que com o agravamento da questão 

social, aumenta a demanda por serviços e respostas às suas necessidades e ainda há que se lidar 

com a falta de recursos, profissionais suficientes para atendimento de qualidade dos usuários e 

redução de gastos com o social alimentada pela política neoliberal, que acaba por tornar as 

políticas seletivas, contrariando a luta dos assistentes social pela universalização dessas 

(IAMAMOTO, 2008). 

Trindade (2012, p. 75) elenca uma dificuldade no uso da informação, que emerge como 

uma contradição em suas ações, quando afirma que, 

  
Ainda que os profissionais procurem socializar as informações na perspectiva 

da universalidade dos serviços sociais, na hora de repassar o recurso material, 

sua ação se pauta num processo de seletividade dos serviços.  
  

Tal contradição é afirmada, pela escassez de recursos frente ao aumento da demanda. E 

traz a reflexão que o direcionamento político do profissional, ainda que seja importante para o 

exercício da profissão com qualidade, não é suficiente para romper com a lógica da seletividade, 

fragmentação e focalização das políticas sociais impostas pelo Estado mínimo. Segundo 

Trindade (2012) ainda que o profissional tenha o discurso na perspectiva do direito social, tal 

posicionamento é enviesado pela seletividade imposta através dos critérios para concessão, que 

tornam a política e seus recursos seletivos. 

Essa dificuldade é apresentada pelos entrevistados desta pesquisa quando estes afirmam: 

  
Aí que a gente percebe um pouco do conflito da luta de classes imbricada no 

âmbito institucional: Quando muitas vezes a instituição te impõe situações 

que são para negar os benefícios. Todas as instituições, desde que houve uma 

ruptura democrática com o impeachment, tendem a negar benefício para poder 
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enquadrar o país no âmbito do ajuste fiscal, no caso do BPC é o decreto 8.305, 

que coloca como obrigatoriedade, para o acesso ao BPC, o CADÚNICO, o 

que eu não vejo nenhum problema. O problema fazer isso dentro do ajuste 

para negar o benefício. Essa é uma dificuldade (Entrevista Profissional 

Previdência, 2017). 

  
Temos algumas dificuldades, estamos tentando melhorar, mas com certeza, a 

expressiva demanda de usuários com a escassez de mão de obra para você 

atender a todos com trabalho de qualidade. Muitas vezes a dificuldade de 

recursos materiais, para você está disponibilizando. Por exemplo, textos, 

cartilhas para você distribuir para os seus usuários, para que eles possam 

recorrer a esse tipo de material quando for necessário, (...) são algumas 

questões que eu vejo que realmente são dificuldades (Entrevista Profissional 

Saúde, 2017). 
   

Outra dificuldade para o uso da informação suscitado a partir das entrevistas é a questão 

do tempo do atendimento para fazer os atendimentos individuais, onde há a socialização das 

informações, o que incide no limite da transmissão dessas informações e na qualidade desses 

atendimentos também, “além da necessidade de os profissionais agilizarem o atendimento para 

dar conta da enorme demanda e para atender às exigências institucionais de controle da 

produtividade” (TRINDADE, 2012. p. 77). No caso da Previdência, como nos relatou o 

entrevistado da Previdência, cada atendimento tem um limite de tempo e como estratégia para 

garantia de um atendimento de qualidade, o profissional às vezes tem que abrir um novo 

atendimento no sistema para que o atendimento individual tenha continuidade. 

Os atendimentos individuais envolvem contato com os usuários, o que permite que haja 

entre o profissional e o usuário uma comunicação e um vínculo, que segundo Trindade (2012) 

faz com que além das necessidades à facilitação do acesso aos serviços, o profissional também 

acabe por oferecer um suporte emocional aos usuários, que chegam até o atendimento 

fragilizado com suas dificuldades e problemas das diversas ordens, contudo ainda que este 

contato de natureza subjetiva possa ocorrer, não concerne em prioridade na atuação do 

assistente social.  

Para além da escuta oferecida, o tempo limitado rebate também na apreensão da 

realidade dos sujeitos a quem se oferece atendimento, diminuindo a qualidade na produção de 

pareceres e relatórios que precisam ter riqueza de informações para garantir fidelidade à 

apreensão de quem acessar tais documentos para avaliar a concessão de um benefício ou direito 

social e na disponibilidade de tempo para que as informações sejam transmitidas com qualidade 

ao usuário, com vistas à clareza e saneamento de dúvidas, conforme afirma a Profissional da 

Assistência, quando relata que 
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A informação ela tem que ser verdadeira. Verdadeira no sentido, não é que a 

gente vai querer mentir, mas temos que realmente ter conhecimento correto, 

porque senão informamos errado e acaba, ao invés de ter acesso ele vai acabar 

não tendo acesso ou dificuldade no acesso ao que ele quer, o benefício ou o 

que for (Entrevista Profissional Assistência, 2017). 

  

Outra dificuldade elencada, é a questão do trabalho em rede, que por vezes é exigido, 

pois a demanda emergida não seja tratada naquela instituição, contudo há falhas na 

comunicação para o encaminhamento do usuário para outra instituição. Essa dificuldade é 

destacada na fala do Profissional Previdência, quando afirma que “a parceria com a rede sócio-

assistencial é importante, mas o trabalho de rede muitas vezes, não se vê efeito, por “N” razões 

(Entrevista Profissional, 2017). 

Trindade (2012) sinaliza que essa dificuldade pode ser dada, devido às informações de 

instituições, estarem reduzidas aos contatos anotados em agenda, que não são do domínio de 

todos os profissionais, e incide na dificuldade de atualização e socialização dessas informações. 

Como aponta o Profissional da Saúde, quando afirma que 

  
Hoje tem uma informação sobre determinado recurso, em coisas básicas como 

endereço, localização, que amanhã pode ser outro. Então, essa informação é 

fundamental para um atendimento de qualidade (Entrevista Profissional da 

Saúde, 2017). 
  

As soluções propostas por Trindade (2012) é a utilização da informática para criação de 

um cadastro informatizado, que possa ser alimentado e socializado e, “também pode ser 

reforçado pela realização de visitas institucionais, com a possibilidade de um contato mais 

direto entre às equipes de diferentes instituições” (TRINDADE, 2012. p. 79). 

Essa dificuldade entre as instituições da rede de serviços pode ser ocasionada pela falta 

de profissionais, que acaba sobrecarregando os profissionais já inseridos nos espaços de 

trabalho e também devido à correlação de forças em que o profissional está inserido, sobretudo, 

quando há enfrentamento no que tange às contrarreformas do Estado, que caminham na lógica 

do desmonte de direitos e/ou contrariam o projeto político profissional e tendem à contratação 

do profissional ao invés de realizar concursos, e incidem sobre o profissional como medidas 

como retaliação por meio de trocas de campo de trabalho dos efetivos e rotatividade dos 

profissionais contratados. 

Apesar dessas questões levantadas, Iamamoto (2008) afirma que se deve ultrapassar a 

ótica fatalista que possa ocorrer frente às dificuldades, de que não há como superar tais 

situações, pois neste sentido a realidade seria o empecilho para que o trabalho não se efetivasse. 
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Todavia propõe que haja uma aliança a forças sociopolíticas que lutam pela defesa e ampliação 

dos direitos sociais. 

  
Demonstramos, assim, não estar imobilizados, mas, acreditando, sim, ser 

possível exercitar nossa cidadania, zelando pelo aprofundamento e 

consolidação do processo democrático, cujos rumos dependem, 

decisivamente, das manifestações por parte da sociedade civil (IAMAMOTO, 

2008. p. 163). 

  

Para Sarmento (2012) estes são desafios que inquietam e mobilizam para que haja 

discussões acerca do instrumental-técnico utilizado pelo Serviço Social, que reforça a 

necessidade e a atualidade do debate sobre o tema. 

A informação como instrumento para o trabalho do assistente social, ao mesmo tempo 

que apresenta dificuldades, suscita possibilidades e representa o compromisso ético do 

profissional com seus usuários e com a profissão e seu projeto hegemônico, que se assenta a 

favor da liberdade dos sujeitos e da construção de uma nova ordem societária. 

  

2.3.2 Possibilidades na apropriação da informação como instrumento: um compromisso 

ético-político 

   

 

Com o intuito de se pensar as possibilidades que a informação pode oferecer para o 

trabalho do assistente social, faz-se necessário compreender que além das dimensões destacadas 

anteriormente, neste estudo, o Serviço Social é dotado de dimensões interventivas que se 

complementam, elencadas pelo documento do CFESS (2012), que debate às atribuições 

privativas do assistente social. Algumas dessas dimensões identificam a relação da profissão 

com a informação, entre elas destacam-se: 

  
Uma dimensão de intervenção coletiva junto a movimentos sociais, na 

perspectiva da socialização da informação, mobilização e organização 

popular, que tem como fundamento o reconhecimento e fortalecimento da 

classe trabalhadora como sujeito coletivo na luta pela ampliação dos direitos 

e responsabilização estatal; Uma dimensão pedagógico-interpretativa e 

socializadora de informações e saberes no campo dos direitos, da legislação 

social e das políticas públicas, dirigida aos(as) diversos(as) atores(atriz) e 

sujeitos da política: os(as) gestores(as) públicos(as), dirigentes de entidades 

prestadoras de serviços, trabalhadores(as), conselheiros(as) e usuários 

(as)  (CFESS,2012. p. 10-11). 

   

Tais dimensões se desdobram em competências que visam  
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Estimular a organização coletiva e orientar(as) os usuários(as) e 

trabalhadores(as) da política de Assistência Social a constituir entidades 

representativas; Instituir espaços coletivos de socialização de informação 

sobre os direitos sócio-assistenciais e sobre o dever do Estado de garantir 

sua implementação; Assessorar os movimentos sociais na perspectiva de 

identificação de demandas, fortalecimento do coletivo, formulação de 

estratégias para defesa e acesso aos direitos (CFESS, 2012. p. 12) 

  

Essas competências, articulada às demais, entre outras possibilidades, caminha na 

perspectiva de que as abordagens (individuais ou coletivas) ganhem novas configurações, que 

visem ultrapassar velhas práticas profissionais e seus rearranjos. Neste sentido, há 

“possibilidades de apreensão e enfrentamentos institucionais condizentes com a dinâmica e as 

estratégias coletivamente construídas na profissão” (CFESS, 2012. p. 17), que se apresentam 

como referência para contínuos debates dentro da profissão. 

Quando questionados sobre a relação da informação com o Serviço Social, foram 

apresentadas possibilidades dentro da profissão para que a informação seja utilizada como 

instrumento no trabalho do assistente social, entre elas, para o Profissional da Saúde está, 

  
A dimensão da educação, principalmente. Educação em Saúde, no nosso caso. 

Mas assim quando eu penso informação eu vejo de uma forma geral. Eu acho 

que ela está presente em toda e qualquer ação que a gente faça. Eu acho que 

ela está presente em todos os momentos da nossa ação profissional (Entrevista 

Profissional da Saúde, 2017). 

 

Os demais profissionais entrevistados, também na relação do Serviço Social com a 

informação apontam: 

  
Eu acho que o engajamento político. E aí está a diferença entre seu colega que 

domina o conhecimento do sujeito politizado. É bem diferente. Quem é o 

sujeito politizado? É o sujeito que está engajado (Entrevista Profissional da 

Previdência, 2017). 
  

Eu acho que é essencial para nosso trabalho. Não tem como a gente trabalhar 

sem proporcionar a esse usuário. Se a gente trabalha sem proporcionar a ele o 

que há de mais importante, que é que ele obtenha informação para ele 

conseguir obter os direitos dele na vida, a gente não é profissional, a gente não 

estamos trabalhando como assistente social. Porque o objetivo principal da 

informação para o assistente social é este: o acesso a direitos. (...) Isso tem 

que estar no cotidiano, na relação nossa com cotidiano, com o usuário 

(Entrevista Profissional Assistência, 2017). 
  

É possível, a partir das colocações dos profissionais relacionados neste estudo, pontuar, 

pelo menos duas possibilidades da informação no trabalho do assistente social, enquanto 

instrumento. 
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A primeira trata-se da dimensão pedagógica do assistente social, que segundo Abreu 

(2010), pode ultrapassar o limite de apenas inculcação de valores ideológicos junto aos 

usuários, visando seu enquadramento a um determinado padrão, mas assumir caráter 

emancipatório, a partir de relações pedagógicas emancipatórias como estratégia de efetivação 

de direitos que constituem processos de politização das necessidades sociais e dos serviços 

sociais públicos. 

E a segunda, abarca a dimensão pedagógica na perspectiva sugerida, que é a dimensão 

ético-política, que diz respeito ao direcionamento político dado às ações em que se utilizará a 

informação, de modo que esta possa ser a potencializadora de acesso a serviços e benefícios 

das diferentes políticas, uma vez que pode produzir conhecimento de natureza crítica-reflexiva. 

Como afirma Iamamoto (2012, p. 46), “os objetivos e projetos propostos, que 

direcionam a ação, têm uma importância fundamental, na afirmação da condição dos indivíduos 

sociais como sujeitos da história”. Após compreensão da dimensão política necessária para que 

a informação seja apropriada como instrumento, com vistas a viabilizar o acesso a políticas, de 

forma consciente, por parte do usuário, entende-se a possibilidade e a importância da 

informação nas relações dos assistentes sociais com aqueles que demandam seu trabalho, que 

é reconhecido como classe trabalhadora, na qual o profissional comprometido se reconhece. 

Dada a disputa de interesses antagônicos, onde, de um lado está o interesse da 

reprodução do capital ampliando o ideário neoliberal que prima pela redução de direitos e cortes 

com o social e do outro a aposta no alargamento da democracia, universalização dos direitos, 

defesa da cidadania e fortalecimento da participação popular, é mister,  

  
Pensar a defesa dos direitos requer refundar a política, impõe reafirmar a 

primazia do Estado — enquanto instância fundamental à sua universalização 

- na condução das políticas públicas, o respeito ao pacto federativo, 

estimulando a descentralização e a democratização das políticas sociais no 

atendimento às necessidades das maiorias. Implica partilha e deslocamento de 

poder e uma nova concepção de gestão. Não a gestão meramente burocrática, 

mas a gestão que reconhece uma arena de interesses a serem negociados. 

Requer espaços públicos de representação, combinando instrumentos de 

democracia representativa e democracia direta, politizando a participação 

(IAMAMOTO, 2012. p. 54). 
  

Este nada mais é que um compromisso do profissional com o usuário e com a defesa da 

efetivação de um projeto de profissão que visa o protagonismo dos sujeitos sociais, e emerge 

como forma de enfrentamento às dificuldades supracitadas. 
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A proposta para se que efetive o projeto de profissão que vai nessa perspectiva incide 

na reconstrução do projeto de formação do profissional, trabalhando a dimensão política de 

modo a: 

   
Viabilizar condições para que os novos assistentes sociais sejam sensíveis e 

solidários ao processo de criação de uma nova cidadania, como estratégia 

política de gestão de uma cultura pública democrática, contrapondo-se ao 

culto do individualismo, à linguagem do mercado, ao “ethos” da pós-

modernidade (IAMAMOTO, 2008. p. 199). 

  

Neste sentido, o Serviço Social dispõe de recursos para recriar seu trabalho, exigindo a 

organização de uma formação favorece a apreensão de subsídios teóricos, metodológicos, 

éticos, políticos para que permita que a profissão contribua para transformação da atual 

conjuntura (IAMAMOTO, 2008). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho, no que tange à informação, busca compreender, a partir das 

dificuldades já existentes, o que dificulta a apropriação/uso da informação por parte dos 

profissionais como instrumento no seu trabalho cotidiano. 

Pensar a relevância dessa discussão, inclui pensar a conjuntura política atual, que 

caminha na lógica do desmonte de direitos e políticas sociais e na desmobilização das entidades 

de organização da sociedade civil. Nesse sentido a informação qualificada, que produz 

conhecimento, tem potencial para mobilizar o indivíduo que dela se apropria e fazer dela meio 

para acessar direitos e ainda se reconhecer também como sujeito coletivo e buscar a participação 

nos diversos espaços de controle social. 

Portanto, a informação se apresenta aqui como instrumento e o presente trabalho traz 

essa discussão para o ambiente acadêmico de formação de assistentes sociais, e contribui para 

a ampliação do debate sobre a instrumentalidade dos profissionais, que dotados de capacidade 

teleológica, podem se apropriar de um instrumento, projetando neste um fim a ser alcançado 

(GUERRA, 2007), no caso da informação, a viabilização do acesso a políticas, programas e 

serviços sociais e a possível participação nos espaços organizativos da sociedade civil, na defesa 

e luta pelos seus direitos. 

A partir desse estudo portanto, conclui-se que a informação está presente nos espaços 

sócio-ocupacionais preenchidos pelos assistentes sociais e é considerada um importante 

instrumento para o trabalho junto aos usuários, uma vez que essa informação socializada irá 

instrumentalizá-los para que possam, de modo consciente e crítico, se inserirem nos espaços 

públicos para acesso a direitos. Contudo, é entendido aqui, que a informação por ela mesma 

não tem a capacidade de conduzir esses sujeitos a uma mobilização de consciência, é necessário 

o engajamento político dado a essa informação pelo profissional e acima de tudo, é necessário 

que o usuário receptor dessa informação a receba e se aproprie dela como um meio para 

transformar sua realidade, como afirma Barreto (1994, p. 1), “a informação, quando 

adequadamente assimilada, produz conhecimento, modifica o estoque mental de informações 

do indivíduo e traz benefícios ao seu desenvolvimento e ao desenvolvimento da sociedade em 

que ele vive”.  

Cabe destacar, que a informação qualificada, dentro do contexto político atual, tem sido 

controlada, no que diz respeito a sua socialização, e para superação, vale o posicionamento 
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ético e político dos assistentes sociais que lutam ao lado da classe trabalhadora, como estratégia 

de enfrentamento a essa circunstância, visando dar respostas às demandas trazidas através de 

um atendimento com qualidade, que instrumentalize aquele usuário em busca do atendimento 

de suas necessidades básicas, para que ele mesmo tenha condições de compreender a realidade 

em que está inserido e buscar formas de acesso e participação social. 

Se pode afirmar, que os desafios na apropriação da informação como instrumento estão 

atrelados também aos impactos da redução de direitos e desmantelamento das políticas, que 

incidem diretamente no trabalho do assistente social, que enfrenta a demanda exacerbada com 

equipe de profissionais reduzidos, diminuição do tempo de atendimento, exigência de alta 

produtividade que incide na qualidade dos atendimentos. Todos os desafios emergem nos 

tempos de austeridade vividos no país que são justificados na tentativa de superação da crise 

do capital, mas que não passam de medidas que visam atender aos interesses do capital, 

suprimindo direitos da classe trabalhadora e reduzindo a relação Estado x sociedade à oferta de 

políticas reduzidas, focalizadas e seletivas, sem contar a revalorização da filantropia. 

Os desafios são muitos mas devem ser superados, por isso necessário o compromisso 

ético para efetivação do projeto da profissão que caminha junto à classe trabalhadora e se 

reconhece como tal. Esse compromisso impulsiona o assistente social na luta pela ampliação e 

defesa dos direitos, que legitimam seu trabalho, dá visibilidade e reconhecimento à categoria 

profissional e reflete no seu trabalho no cotidiano onde está inserido por meio de ações que 

primam a qualidade para seus usuários e consequentemente, a informação circulante nesse 

ambiente também será de qualidade com vistas a oferecer aos demandatários dos seus serviços 

uma informação com a qual ele pode obter conhecimento e assim transformar o meio em que 

vive, caso ele queira.  

Finalmente, deseja-se com este estudo, contribuir para a discussão dentro do Serviço 

Social, alargando o caminho para o debate da relação informação e Serviço Social e como essa 

relação pode ser trabalhada no intuito de contribuir para a construção de uma nova ordem 

societária, participativa, igualitária, equânime, que é princípio e pauta de luta dos assistentes 

sociais, enquanto categoria. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
  

Campos dos Goytacazes, ...... de março de 2017. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

“A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO: DESAFIOS PARA O 

TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL” é um projeto monográfico construído nas 

disciplinas de Monografia I (2016.2) e executado na disciplina de Monografia III (2017.1), 

ambas sob orientação do prof. Valter Martins. O produto das disciplinas de monografia será 

apresentado em forma de Trabalho Final de Curso, exigência obrigatória para formação em 

Serviço Social. 

O objetivo será compreender os desafios no trabalho do assistente social na apropriação 

da informação como instrumento, analisando a partir da compreensão deste profissional do que 

é informação e como esta está presente no seu dia-a-dia de trabalho e quais as perspectivas 

quanto ao potencial desta categoria, aqui trabalhada como instrumento pode contribuir com um 

trabalho compromissado com o projeto ético-político da profissão. 

Contamos com a sua colaboração voluntária para participar de uma entrevista. A 

entrevista será gravada e as informações serão utilizadas de forma anônima e codificada. 

 

Contatos: 

Mayara Moura Moraes 

E-mail: 

Fone: 

Acadêmica do curso de Serviço Social 

Departamento de Serviço Social 

Universidade Federal Fluminense 

 

Valter Martins, Prof. Dr.  

E-mail: valtermartins@id.uff.br 

Fone: (22) 9 9991 7070 

Departamento de Serviço Social 

Universidade Federal Fluminense 

 

Eu, __________________________________________________ declaro que fui 

informado/a dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada. A aluna Mayara 

Moura Moraes esclareceu que os dados serão utilizados de forma anônima e codificada e a 

retirada do meu consentimento pode ocorrer a qualquer momento. 

 

Declaro ainda que recebi uma cópia do presente Termo de Consentimento. 

De acordo, 

 

Assinatura 

CPF 

 

 
Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional 

Departamento de Serviço Social de Campos 
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Apêndice B – Roteiro Entrevistas 

 

1.       Qual é a sua compreensão por informação? (Voltada ao trabalho do assistente social) 

 

2.       Você utiliza a informação no seu trabalho? (Sim) Pode fornecer alguns exemplos para 

ilustrar e comentá-los? 

 

3.       (Sim) Como que a informação pode contribuir para um trabalho que ofereça qualidade? 

 

4.       Você encontra dificuldades para obter ou repassar informação de qualidade? (Sim) Você 

pode descrever? 

 

5.       Você acredita que o usuário recebe a informação de modo objetivo e claro? 

 

6.       Qual é a sua opinião sobre a informação ser um instrumento de trabalho para o assistente 

social? 

 

7.       Você acredita que a profissão do Serviço Social tenha relação/compromisso com a 

informação, a partir de que? 


