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Resumo: O presente artigo trata-se de um ensaio teórico com a finalidade de discutir sobre 
a instrumentalidade do Serviço Social materializada no âmbito sócio jurídico no contexto da 
processualidade subjacente a destituição do poder familiar e adoção. Apresentando a 
instrumentalidade apropriada pela maioria dos assistentes sociais da Região do Vale do 
Ivaí/PR durante os anos de 2016 e 2017, considerando que estes foram requisitados pelo 
Estado para intervir profissionalmente nas expressões da questão social. Destacamos a 
instrumentalidade não somente no âmbito dos instrumentos técnico-operativos, mas sim a 
luz da totalidade, onde a mesma pode ser direcionada à perspectiva dos direitos. 
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Abstract: The present article is about a theoretical essay with the purpose of discussing the 
instrumentality of Social Service materialized in the socio-legal scope in the context of the 
procedurality underlying the dismissal of family power and adoption. Presenting the 
appropriate instrumentality by most of the social workers of the Region of Vale do Ivaí / PR 
during the years 2016 and 2017, considering that these were requested by the State to 
intervene professionally in the expressions of the social question. We emphasize the 
instrumentality not only in the scope of the technical-operative instruments, but the light of 
the totality, where the same can be directed to the perspective of the rights. 
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1 Introdução 
 
 

Os assistentes sociais instrumentalizam respostas profissionais com a finalidade 

de atender as necessidades da classe trabalhadora, Guerra, (2009, p. 5) declara que “pela 

sua característica, o processo produtivo capitalista detém a propriedade de converter as 

instituições e práticas sociais em instrumentos/meios de reprodução do capital”. Diversos 

tipos de demandas emergem na conjuntura atual que requerem modalidades operativas, 

flexíveis e personalizadas, sendo que a multiplicidade dos contextos institucionais perpassa 

constantes conflitos. 

Sendo assim, a materialização do exercício profissional se dá por meio dos 

instrumentos técnico-operativos como: entrevistas, relatórios, encaminhamentos e visitas 

domiciliares que caracterizam o fazer e agir do profissional por meio de ações que se 

revestem de um caráter diferente de acordo com a natureza da atividade que se quer 

desenvolver. É nesse contexto que os assistentes sociais desenvolvem ações instrumentais 

como exigências da sua forma de inserção na divisão social e técnica do trabalho.  

Neste artigo objetiva-se refletir sobre a instrumentalidade no serviço social 

materializada no âmbito sócio jurídico, além disso, pretende-se refletir sobre as práticas 

judiciárias e as demandas postas para os profissionais vinculadas às situações de 

destituição do poder familiar e/ou de adoção.  

Para tanto, apresenta-se algumas notas introdutórias sobre aspectos relativos ao 

cotidiano da ação profissional e seu surgimento no âmbito da Justiça da Infância e da 

Juventude até os dias atuais. 

 
 

22  AA  IInnssttrruummeennttaalliiddaaddee  nnoo  SSeerrvviiççoo  SSoocciiaall::  rreefflleexxõõeess  àà  lluuzz  ddaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  ddiirreeiittooss  

  

  
Historicamente, a abordagem do Serviço Social no âmbito da Justiça da Infância 

e Juventude teve como base a influência da metodologia operacional do “Serviço Social de 

Caso” que se utilizava de abordagem individual se desdobrando em três etapas: estudo, 

diagnóstico e tratamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
A introdução do serviço social junto ao Juizado de Menores começou a 
acontecer a partir de 1948, com a realização da I Semana de Estudos de 
Problema de Menores, legitimando-se na década de 1950, através do 
Serviço de Colocação Familiar (criado no final de 1949) – com o objetivo de 
evitar a internação de menores – e da Seção de Informações e de Serviço 
Social (1956), que tinha como principal atribuição o fornecimento de 
subsídios técnicos às ações judiciais. (FÁVERO, 2005, p. 39) 

 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

O assistente social, por meio do Serviço Social de Caso, na prática profissional 

analisava a formação, o ambiente familiar e a dinâmica familiar, apontando a funcionalidade 

ou disfuncionalidade dos sujeitos, aplicando e indicando formas de tratamentos, às quais, no 

âmbito da Justiça da Infância e Juventude, incluíam medidas judiciais acerca do destino da 

criança e do adolescente em situação de abandono ou em conflito com a lei dentre elas, a 

internação, a colocação familiar, colocação em lar substituto ou o reajustamento na família 

de origem. 

A partir da inserção dos assistentes sociais nas Seções de Informação e Serviço 

Social começaram a haver plantões de atendimento à população que funcionaria da sete às 

dezenove horas, a maioria dos atendimentos incluía casos de guarda de crianças a 

terceiros, tutela, adoção, solicitação de internação, de desinternação, denúncia contra maus 

tratos, busca e apreensão de menores.  

Assim, o serviço social foi ocupando os espaços de intervenção do Juizado de 

Menores na maioria das vezes respondendo a situações emergenciais, como figura auxiliar 

do judiciário no cumprimento de ações normalizadoras, foi construindo, a partir da prática, 

seu saber de intervenção junto à área judicial. (FÁVERO, 2005, p. 107) 

Esse modelo de intervenção direcionou a prática do Serviço Social nas 

instituições judiciárias ao longo de sua história mesmo durante e posteriormente ao período 

do Movimento de Reconceituação, com algumas alterações quanto ao conteúdo, contudo a 

prática profissional foi tendo alterações na medida em que ocorreriam mudanças na ordem 

societária e no que se refere a formação dos assistentes sociais. A renovação do Serviço 

Social foi fundamental para “reavaliar o passado da profissão e ao mesmo tempo operar a 

ruptura com seu cariz conservador, modernizante ou tradicional” (GUERRA, 2007, p. 31). 

Sendo também via de consolidação de uma prática profissional crítica e voltada a produção 

do conhecimento. 

Todavia, apesar do avanço espetacular que a profissão obteve por meio do 

rompimento com a tradicional metodologia, caso, grupo e comunidade que permitiu uma 

nova compreensão da profissão no contexto da divisão sócio técnica do trabalho, ainda nos 

defrontamos com diversidade de discursos sobre o fazer profissional. 

Por isso Guerra (2007, p. 201) descreve, 

 
A instrumentalidade do Serviço Social não se limita ao desencadeamento 
de ações instrumentais, ao exercício de atividades imediatas, uma vez que 
porta possibilidades de validação vinculadas ao emergente, para o que 
necessita ser informada por teorias que se referenciem nos princípios 
ontológicos de constituição do ser social, as quais subjaz um determinado 
grau de racionalidade que lhe permite apreender a totalidade dos processos 
sociais e atuar sobre eles. 
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Na contemporaneidade, o estudo social apresenta-se como suporte fundamental 

para a aplicação de medidas judiciais contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Embora se paute em critérios mínimos, não existe enquanto um ‘modelo ideal’, que implique 

em conteúdos idênticos quando, por exemplo, realizado por diferentes profissionais. 

(FÁVERO, 2007, p. 47) 

Fávero (2007) afirma que, nas ações que as Varas de Infância e Juventude 

operacionalizam os instrumentos e técnicas de intervenção dos quais o Serviço Social lança 

mão, sendo fundamentalmente, a entrevista, a visita domiciliar, a observação, as reuniões, 

visitas as instituições, os entendimentos, com o objetivo de pesquisar e analisar 

acontecimentos, situações de vida, contribuindo efetivamente para a decisão da vida futura 

dos sujeitos envolvidos na ação. Nas relações que estabelece com a criança, o adolescente 

e a família, o assistente social recolhe dados que sistematiza um relatório, o qual subsidia a 

decisão judicial. 

 
Reconhecer a instrumentalidade como mediação significa tomar o Serviço 
Social como totalidade constituída de múltiplas dimensões: técnico-
instrumental, teórico-intelectual, ético-política e formativa (Guerra, 1997), e 
a instrumentalidade como uma particularidade e como tal, campo de 
mediações que porta a capacidade tanto de articular estas dimensões 
quanto de ser o conduto pelo qual as mesmas traduzem-se em respostas 
profissionais. (GUERRA, 2009, p. 13) 

 
Pensar a instrumentalidade do Serviço Social é pensar para além da 

especificidade da profissão, pois sabe-se que são infinitas as possibilidades de intervenção 

profissional, e que isso requer o conhecimento da realidade social. O profissional de Serviço 

Social estuda a situação, e sugere medidas sociais e legais, que podem ou não ser levadas 

em conta pelas autoridades judiciárias. O estudo apresenta a reconstituição (sendo, 

portanto, uma versão) dos fatos que levaram àquela determinada situação vivenciada pelo 

individuo ‘objeto’ da ação judicial e deve conter um parecer técnico-científico a respeito. 

A entrevista é o instrumento técnico mais utilizado pelos profissionais do Serviço 

Social para operar na realidade do trabalho judiciário, a visita domiciliar no âmbito do 

Judiciário é comumente determinada pelos juízes e sugerida pelos promotores, o que pode 

ser entendido como ingerência nas prerrogativas de outra área profissional, na medida em 

que cabe ao profissional que realiza a intervenção definir os instrumentos necessários para 

o objetivo do trabalho (FÁVERO, MELÃO, JORGE, 2015, p. 148). No transcorrer da visita, 

outros instrumentos geralmente são utilizados, como a observação e em muitas situações 

ocorre também a intervenção na dinâmica familiar.  

Segundo Mioto (2011, p. 151) apud Fávero (2007) o estudo social é o 

instrumento utilizado para conhecer e analisar a situação vivida por determinados sujeitos 
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ou grupo de sujeitos sociais, sobre o qual o assistente social é chamado a opinar. Sendo o 

relatório, laudo ou parecer a apresentação desse estudo, com maior e menor detalhamento. 

Citando, Ewald (1993, p. 99) Fávero (2007, p. 50), coloca que o relatório 

apresenta a sistematização das informações da pesquisa realizada, ou seja, o do estudo 

social (tal como o do estudo psicológico), transforma-se num instrumento de poder. Um 

saber convertido em poder, que contribui para a definição do futuro de determinadas 

crianças e famílias, na medida em que é uma das provas que compõem os autos. O parecer 

social, que subsidia a ação judicial, é, na verdade, um juízo que oferece suporte a uma 

medida que pode ser considerada normalizadora, entendendo que “normalizar é produzir 

normas, instrumentos de medida e de comparação, regras de juízo”.  

Neste contexto os instrumentos técnico-operativos são componentes intrínsecos 

a intervenção dos assistentes sociais que acionam instrumentais potencializando ações e as 

materializando em caráter concreto. Seu uso adequado possibilita o conhecimento dos 

sujeitos atendidos e das relações que estabelecem no meio em que vivem, por meio deles 

se opera a intervenção frente as demandas judiciárias. (FÁVERO, MELÃO, JORGE, 2015, 

p. 143).  

Por isso, a instrumentalidade não deve ser pensada somente a partir dos 

instrumentos técnico-operativos, esta deve ser analisada num contexto mais amplo, ou seja, 

da totalidade, tendo a capacidade de alterar e modificar o cotidiano profissional do qual faz 

parte dos processos de trabalho que vinculado a categoria da mediação concretiza objetivos 

na finalidade de atender as necessidades humanas e sociais. 

As práticas judiciárias têm buscado conhecer a verdade a respeito das situações 

com as quais lida, de forma técnico-científica, procurando alcançar maior objetividade, o que 

se tornou mais presente com a introdução do perito, ou seja, especialista em determinada 

área do conhecimento que é solicitado, nomeado ou recebe determinação, supostamente 

como elemento neutro, para o estudo, a investigação, o exame ou a vistoria de determinada 

situação processual.  

Pode-se dizer que em relação as famílias são ouvidas, questionadas e 

orientadas pelos serviços oferecidos no âmbito judiciário o processo passa por vários 

estágios envolvendo as partes interessadas, Ministério Público e Juiz de Direito que 

analisam e solicitam novas informações e formas de atuação, de acordo com a evolução 

das situações e de fatos que se apresentam/chegam ao seu conhecimento. 

  
Nas práticas judiciárias em estudos, o modelo judiciário para avaliação que 
se realiza (que comporta investigação, classificação, parecer) ou para a 
interdição (no sentido de limite ou de proibição), além do respaldo na lei, 
conta com a interpretação da realidade vivida e a interpretação da 
legislação por parte dos profissionais que operam a justiça. Profissionais 
que detém o monopólio do saber e do poder nesse espaço institucional, o 
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qual lhes confere a autoridade para a emissão de um discurso “verdadeiro” 
acerca das questões/relações sociais com as quais lidam a prática cotidiana 
(FÁVERO, 2007, p. 44). 

 
No encaminhamento de uma criança para adoção, a Vara da Infância e da 

Juventude realiza um minucioso processo que inclui reuniões, entrevistas, conversas e 

visitas na casa do adotante, bem como em outros espaços institucionais, de forma a 

elaborar análises sobre a disposição dos futuros pais, colhendo informações e reunindo 

elementos que permitam uma percepção qualificada sobre a vontade de ser mãe e pai 

dispondo de um amor que possa superar preconceitos. 

Atualmente as políticas sociais caminham no sentido de trabalhar a 

intersetorialidade que deve ser vista como uma estratégia de gestão, que em muitos casos, 

se operacionaliza pelo trabalho articulado em redes, o que muitos autores chamam de rede 

intersetorial as políticas referentes a criança e adolescente, o serviço social no âmbito do 

sistema sócio jurídico, a política de assistência social, a política de saúde e demais 

envolvidos neste processo precisam constantemente dessa comunicação, tendo em vista o 

melhor interesse da criança e adolescente, o direito a família para uma convivência familiar 

e comunitária saudável. Junto a este processo a instrumentalidade deve se desenhar a 

partir a participação dos usuários e suas famílias como sujeitos ativos coprotagonistas da 

intervenção no sentido de que participem na definição dos encaminhamentos, sempre se 

respeitando a vontade dos mesmos em relação ao processo interventivo, e por outro lado 

não os culpabilizando pelas intempéries que se manifestam nas expressões da questão 

social. 

Sabe-se que nos municípios de pequeno porte I, no Estado do Paraná 

praticamente inexistem profissionais de serviço social e da psicologia nas Varas da Infância 

e Juventude, este contexto adverso precariza e dificulta o trabalho dos profissionais, bem 

como o atendimento à população que requer ações no âmbito sócio jurídico. 

 Os profissionais das políticas de proteção social públicas, especialmente os 

vinculados aos CRAS3 e CREAS4 são conduzidos aos atendimentos das famílias no âmbito 

                                                 
3 Considerando a definição expressa na Lei nº 12.435/2011 o Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores 
índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no 
seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de 
proteção social básica às famílias. Dada sua capilaridade nos territórios se caracteriza como a 
principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ou seja, é uma unidade 
que possibilita o acesso de um grande número de famílias à rede de proteção social de assistência 
social. Tendo por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos 
territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. MDS, (2009, 
p. 9) 
4 De acordo com a definição expressa na Lei nº 12.435/2001 o Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou 
regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de 
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sócio jurídico pela indisponibilidade e falta dos profissionais dessa área, o que ocorre é que 

o protocolo de atendimento no qual as famílias envolvidas nesses processos acabam por 

não se estabelecer, tendo vista que essa intersetorialidade deveria acontecer entre todas as 

políticas e os envolvidos no processo.  

Caso não exista atendimento no município ou se ele for inadequado ou 

insuficiente, a equipe técnica deverá informar o promotor de Justiça da Infância e da 

Juventude ou o defensor público para a tomada de providências cabíveis, seja com ação 

coletiva, seja com ação individual para garantia dos direitos específicos da família, realidade 

que essa que deixa a desejar uma ação instrumentalizada e efetiva  nos municípios de 

pequeno porte I do Estado do Paraná tendo em vista a falta da equipe interdisciplinar nas 

Varas da Infância e Juventude, pois as equipes da rede de proteção social municipal 

acumulam as funções que seriam de atribuição sócio jurídico, não ocorrendo o que Pereira-

Pereira (2014, p. 26) denomina de transcendência do escopo setorial, que se traduz como 

articulação de saberes e experiencias aliada a planejamento e execução compartilhada das 

ações entre as políticas sociais com vista ao atendimento conjunto das demandas e 

necessidades sociais. 

Destacamos que nos municípios de menor porte muitas vezes não há 

infraestrutura adequada, seja pela falta de recursos, seja pela falta de equipe técnica, ou 

ainda pela falta das mesmas equipes terem o direito a capacitação continuada nas políticas 

de proteção social públicas e no sistema de garantia de direitos, o que dificulta uma rede de 

proteção consolidada, necessitando aos profissionais muita capacidade de negociação, 

articulação e competência para possibilitar o acesso das famílias aos seus direitos, assim 

“ao vislumbrar as possibilidades contidas no racionalismo, no sentido de manipular as 

contradições sociais, o Estado cria e aperfeiçoa um espaço sócio institucional a ser ocupado 

pelos assistentes sociais envolvendo uma complexificação pelos desafios conjunturais” [...] 

(GUERRA, 2007, p. 124).  

Neste sentido, as práticas judiciárias devem pensar a instrumentalidade 

compreendida à luz da relação dialética, entendendo a história de vida dos sujeitos 

envolvidos nos processos e refletindo sobre as metamorfoses advindas do mundo do 

trabalho e da lógica capitalista que particulariza da vida das famílias envolvidas e muitas 

vezes encerram as possibilidades presentes. A instrumentalidade pode se transcender de 

maneira intersetorial envolvendo as esferas e planejando junto as famílias um projeto de 

                                                                                                                                                         
risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial, que tem como papel constituir-se em lócus de referência, 
nos territórios, da oferta de trabalho social especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação 
de risco pessoal ou social, por violação de direitos. MDS, (2011, p. 23)  
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vida alternativa apreendendo o movimento histórico, a dinâmica e o cotidiano das 

demandas.  

Segundo Guerra, (2009, p. 11) as demandas com as quais trabalhamos são 

totalidades saturadas de determinações (econômicas, políticas, culturais, ideológicas) então 

elas exigem mais do que ações imediatas, instrumentais, manipulatórias. Elas implicam 

intervenções que emanem de escolhas, que passem pelos condutos da razão crítica e da 

vontade dos sujeitos, que se inscrevam no campo dos valores universais (éticos, morais e 

políticos). Mais ainda, ações que estejam conectadas a projetos profissionais aos quais 

subjazem referenciais teórico-metodológicos e princípios ético-políticos. 

Em seus estudos, Fávero, (2007), afirma que psicólogos e assistentes sociais 

estão sempre à disposição da família para qualquer tipo de auxílio. No âmbito da justiça da 

infância e juventude, esses especialistas (juízes, promotores, assistentes sociais, psicólogos 

e advogados) estão autorizados ou legitimados institucional e socialmente a emitir seus 

pareceres, suas apreciações, suas decisões, suas determinações. Nas suas ações, 

enunciam um discurso carregado de saber e poder que podem redirecionar a prática tanto 

para facilitar e garantir o efetivo acesso da população a direitos e a autonomia em suas 

decisões (ainda que se possa questionar o conceito de autonomia em situações em que a 

luta pela sobrevivência está no cerne do recurso ao judiciário). 

No intuito imediato, e por vezes da necessidade, garantir proteção à criança, 

sobrepor o amparo físico ao vínculo afetivo, direcionando a ação para a separação da 

criança da família de origem ou, não dando o tempo necessário para um conhecimento mais 

fundamentado da realidade objetiva e subjetiva vivenciada pelos sujeitos. Conhecimento 

esse que, ainda que não resulte na possibilidade de permanência da criança aos cuidados 

da família, pois em muitas situações ela corre risco de vida e necessita ser protegida, além 

de que pode estar integrada a outro grupo familiar, contribuirá para a desnaturalização de 

questões sociais e para subsidiar a organização de resistência coletiva ao cotidiano, de 

respeito a direitos que muitas dessas pessoas vivenciam.  

Foi muito comum no Brasil ocorrer casos de crianças serem registradas em 

nome dos adotantes de forma ilegal, sem o devido processo judicial, conhecido por “adoção 

à brasileira”5, sendo considerado crime, como diz o artigo 242 do Código Penal. Nesse 

contexto os assistentes sociais e psicólogos das equipes interdisciplinares do sistema 

judiciário hoje instrumentalizam ações objetivando prevenir essa prática, contudo 

                                                 
5 É denominada adoção a brasileira aquela através da qual filhos biológicos de determinados pais são 
registrados como filhos legítimos de outros pais, como se estes fossem seus pais biológicos. Por essa 
prática ser considerada crime, a revelação sobre a origem da criança não poderia ser feita, sob pena 
de responsabilização criminal dos envolvidos. É também por meio dessa legitimação adotiva que, 
pela primeira vez, se estabelece o rompimento da relação de parentesco com a família de origem da 
criança. (GRANATO, 2003). 
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acreditamos que existe uma lacuna ainda em relação a proteção social a mãe biológica, 

sendo que o Estado não fornece políticas sociais públicas para que essas mulheres possam 

ter entre a escolha ficar ou não com seus filhos. 

Fávero (2007, p. 154) aponta em sua pesquisa, 

 
O avanço das transformações nos padrões socioculturais que dizem 
respeitos às relações entre os gêneros ainda não incorporou de forma 
igualitária os direitos e deveres da mulher e do homem em relação à prole. 
A mulher continua arcando com a responsabilidade pelos cuidados das 
crianças – até mesmo quando essa responsabilidade inclui também a 
decisão (ainda que não autônoma) de deixar de cuidar provisória ou 
definitivamente de um filho. Com relação as mulheres que perdem o poder 
familiar, a maioria continua como responsável – e sozinha – pelas 
obrigações referentes ao mundo privado, acumulando também a 
responsabilidade moral perante a sociedade pela (não) manutenção 
econômica sua e dos filhos. 
 

Diante deste contexto visualiza-se que nas ações profissionais estão presentes a 

instrumentalidade que se faz presente no decorrer dos encaminhamentos pela rede de 

proteção, ou mesmo nos atendimentos que a própria mãe e/ou pai procuram por iniciativa 

própria. É importante relatar que estudos como o de Fonseca (2007, p.143) [...] 

“demonstram que a mulher mãe é quase sempre a principal, quando não a única 

personagem do processo de perda do poder familiar”, mas esse determinante também pode 

ser observado nos cotidianos profissionais, onde as providências com relação à entrega de 

uma criança em adoção ou abrigamento, ocorre segundo a autora supracitada, direta ou 

indiretamente, por meio da mãe. Se caracterizando a questão de gênero sendo que a 

sociedade atribui a mulher a responsabilidade pelos cuidados e no contexto do judiciário 

muitas mães são acompanhadas quando tem seus filhos retirados a fim de que melhorem 

de condição de vida e possam voltar a atribuir cuidados aos seus filhos. 

Uma sociedade que culpabiliza, estigmatiza e responsabiliza as mães por terem  

perdido o poder familiar, que não se atenta a questões de gênero impostas na estrutura 

societária, pois acredita-se que as mulheres tenham uma disposição inata para a 

maternidade, entretanto não se questiona a responsabilidade paterna, e muito menos se 

indaga a responsabilidade do Estado que impõem sob a ordem das famílias um modo 

autoritário, truculento e desumano inviabilizando suas condições reais de sobrevivência, 

pois, sabe-se que o modo de produção capitalista é contraditório não dando oportunidade 

para todos e deixando uma enorme parcela da população destituída de seus direitos e 

invalidadas pela conjuntura. 

O Estado criminaliza as famílias/mulheres pauperizadas tentando as ajustar ao 

modelo vigente, e quando não ocorre o ajuste são punidos com retirada do poder familiar 

com seus filhos ficando sob a tutela do Estado. Se por um lado temos leis que amparam a 

política de adoção, por outro lado elas também sofrem influência a partir do modelo 
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capitalista, sendo que o Estado não reconhece as expressões da questão social que o modo 

de consumo capitalista produz, e assim o que se vê é um contexto judicializado da adoção 

em que muitas famílias das classes subalternas são penalizadas por não terem condições 

econômicas de garantir o sustento de sua família.    

No Brasil predominam as adoções fechadas6, as quais implicam no total 

rompimento dos vínculos da criança com a família biológica. Existem, no entanto, alguns 

movimentos no país, dentre os quais se destacam alguns grupos de apoio a adoção, no 

sentido de criar uma nova cultura, a qual pressupõe as adoções abertas7. Ou seja, dentre 

outras mudanças, defende-se que deve ser preservado o direito da mãe e/ou do pai 

biológico de participarem do processo de adoção dos filhos (conhecendo os adotantes, por 

exemplo), o filho adotivo nesse caso deve ter direito ao conhecimento de sua história e ao 

contato com a família de origem se o desejar. Nas práticas judiciárias os assistentes sociais 

interpretam a realidade social vivida pelos indivíduos e famílias com respaldo na legislação. 

 
 

3 Conclusão 
 
 

Constitucionalmente, o poder familiar implica no seu exercício em condições de 

igualdade pelo pai e pela mãe. A Constituição Federal de 1988 (artigo 229) expressa que 

“[...] os pais têm o dever de assistir, a criar e educar os filhos menores”, devendo o Estado 

agir, por meio da instituição judiciária, quando aqueles deixarem de exercer esse dever (o 

qual implica em poder) ou abusarem dele. (FÁVERO, 2007, p. 37). Crianças e adolescentes 

(até 18 anos), cujos pais biológicos tenham dado consentimento perante o Juiz, sejam 

desconhecidos, ou ainda, tenham perdido o poder familiar poderão ir para a adoção.  

Neste sentido cabe pensar a instrumentalidade no âmbito da dimensão técnico-

operativa numa unidade diversa com a dimensão teórico-metodológica e ético-política, 

levando-se em consideração o cotidiano profissional e as contradições postas à profissão. 

Há que aprofundar também a vinculação histórica com as alterações decorrentes do 

desenvolvimento da profissão, hoje constituída a partir de uma direção crítico-dialética 

fundamentada teoricamente nas derivações ético-políticas na finalidade de materializar um 

agir profissional crítico e competente, sustentado no Projeto Ético Político da profissão. A 

                                                 
6 Adoção fechada: Termo usado para designar a adoção segundo a qual os pais biológicos e os 
adotivos nunca conhecerão uns aos outros. Aos pais adotivos são dadas em alguns casos 
informações gerais sobre os pais biológicos. A mãe biológica não terá acesso algum à criança ou 
dados sobre ela. O mesmo se dará com a criança em relação a mãe biológica. (MOTTA, 2001, p.28). 
7 A adoção aberta significa que se favorece o interconhecimento entre os genitores e os pais 
adotivos, sob as formas mais variadas, as quais vão do simples conhecimento de sua identidade à 
frequentação regular (com direito de visita reconhecido), o contrato sendo negociado entre os 
participantes.  
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instrumentalidade está presente mais do que apenas nos instrumentos técnico-operativos, 

ela se materializa no modo como o assistente social direciona suas ações entendendo 

criticamente o tempo histórico para analisar os processos que se dão na mediação entre 

natureza e a sociedade e assim compreendendo as particularidades e singularidades que se 

dão nas mais diversas realidades sociais. 

Neste trabalho, parte-se do pressuposto de que o assistente social no âmbito 

sócio jurídico deve ser dotado de capacidade para decifrar a realidade instrumentalizando 

ações que possam garantir aos sujeitos das suas ações o acesso a seus direitos, realidade 

esta na qual muitas vezes o Estado penaliza as famílias pobres por não terem condições 

econômicas para criar seus filhos, principalmente nesses casos as mulheres.  

Frente a essa realidade a instrumentalidade pode direcionar os assistentes 

sociais que transitam entre seus saberes e seus fazeres, no sentido de reconhecerem o 

movimento e as contradições postas no movimento da realidade, ou seja, a partir do Projeto 

Ético Político da profissão os assistentes sociais podem adotar uma direção em sua ação 

baseada na apreensão das determinações da profissão e sustentar sua ação com base 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa e, assim pautar o seu exercício 

profissional de modo que  contribua no real atendimento das demandas, dando respostas e 

pareceres dignos da realidade vivida pela classe trabalhadora. 

Neste sentido acrescenta-se que as ações planejadas tais como dimensão 

teórica, ética política e técnico-operativa é preponderante para garantir o acesso aos direitos 

as famílias pobres que muitas vezes tem o poder familiar destituído pelo Estado por 

condições socioeconômicas e por esse determinante os filhos ficam na fila da espera pela 

adoção.   
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