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Resumo: Este artigo analisa as competências e atividades desenvolvidas pelos assistentes 
sociais que atuam nas políticas públicas, na região metropolitana de Londrina. Apresenta o 
resultado da pesquisa "Exercício profissional do assistente social: particularidade e 
conhecimentos mobilizados para sua efetivação”, tendo como objeto o exercício profissional. 
Com base nas respostas aos questionários online enviados aos profissionais entre setembro 
- novembro/2015, foram identificadas atividades desenvolvidas pelos profissionais 
destacando aquelas direcionadas aos usuários; o trabalho em equipe eas condidições de 
sua efetivação. Há uma predominâncianas ações determinadas pelo gestor. Os profissionais 
identificam na sua ação, os impactos decorrentes das expressões da “questão social”. 

Palavras-chave: Serviço Social; exercício profissional; dimensão técnico-operativa; 
competência, condições de trabalho 

 

Abstract: This article analyzes the skills and activities developed by social workers working 
in public policies in the metropolitan region of Londrina. Based on the responses to the online 
questionnaires sent to the professionals between September and November / 2015, the 
activities developed by the social workers were identified. The results of the research were: 
"Professional work of the social worker: particularity and knowledge mobilized for its 
effectiveness". Professionals emphasize those directed to the users, teamwork and 
conditions of its effectiveness.There are a predominance of actions determined by the 
manager.The professionals identify in their action the impacts arising from the expressions of 
the "social question". 

Keywords: Social Service; Professional practice; Technical-operational dimension; 
Competence, working conditions 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar o resultado da segunda fase da pesquisa intitulada 

"Exercício profissional do assistente social: particularidade e conhecimentos mobilizados 

para sua efetivação", financiada pelo CNPq, via editla universal. Esta pesquisa tem por 

objeto analisar as expressões do exercício profissional do assistente social nos múltiplos 

campos de atuação, considerando os descompassos entre o saber o e fazer profissional. O 

problema de pesquisa construído com base em pesquisas anteriores e no contato com os 

assistentes sociais, é analisar os conhecimentos mobilizados pelos assistentes sociais para 

realizar/ operacionalizar seu exercício profissional. A pesquisa se constitui em três fases. A 

primeira foi a revisão de literatura que teve por objetivo identificar como na produção dos 

autores e pesquisadores brasileiros é apresentado o trabalho desenvolvido pelo assistente 

social, em especial aqueles que tratam das expressões do exercício profissional. A segunda 

fase foi a pesquisa envolvendo os sujeitos, que ocorreu por meio do envio de um 

questionário contendo questões abertas e fechadas, que tratam das condições de trabalho e 

das atividades realizadas pelos assistentes sociais. A terceira fase também envolve os 

sujeitos e foi desencadeada em março/2016, quando os assistentes sociais foram 

entrevistados, tratando do trabalho desenvolvido e dos conhecimentos mobilizados para sua 

concretização. A base empírica para a confecção deste artigo está nas respostas aos 

questionários online, enviados aos assistentes sociais no período de setembro a 

novembro/2015. Para tanto, utilizou-se a modalidade “google docs”, contendo perguntas 

abertas e fechadas, divididas em três eixos: identificação dos sujeitos e processo formativo; 

condições de trabalho; atividades desenvolvidas. Foram encaminhados 140 (cento e 

quarenta) emails, direcionados aos supervisores de campo cadastrados na Coordenação de 

Estágio do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina. A 

escolha dos sujeitos foi estabelecida no projeto de pesquisa, entendendo que o supervisor 

de campo é um dos protagonistas do processo formativo dos futuros assistentes sociais, e, 

portanto, tem se preocupado com a sua própria formação. Além disto, a execução da 

supervisão de campo, demanda do profissional a construção de um plano de trabalho no 

qual a supervisão se configura como um elemento central. Identica-se também que o 

processo de supervisão requer do assistente social conhecimentos do campo teórico e 

prático, essenciais para o exercício profissional do assistente social. O questionário foi 

respondido por 60 (sessenta) profissionais. Para fins deste artigo, foram analisadas as 

respostas registradas quanto as condições de trabalho e as atividades realizadas pelos 

profissionais. 
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1. 1 – O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL E SUAS EXPRESSÕES 
COTIDIANAS 

 

O Serviço Social vem se constituindo como profissão, inscrito na divisão social e técnica do 

trabalho1, regulamentada pela Lei nº 8662/93, e balizada pelo Código de Ética, aprovado 

através da resolução CFESS nº 273/93, de 13 de março de 1993. É uma profissão 

reconhecida pela sua natureza analítica e interventiva, o que demanda aos assistentes 

sociais a análise da vida social, o planejamento e a construção de respostas profissionais 

mediatizadas pelas necessidades sociais identificadas e experienciadas pelos sujeitos que 

que buscam no trabalho deste profissional, respostas a suas necessidades. Cabe dizer que 

o Serviço Social é uma profissão requisitada pelo Estado e suas instâncias para atender as 

necessidades sociais -via políticas públicas - decorrentes das expressões da "questão 

social". O assistente social atua nas mais diversas políticas públicas, contratado pelo Estado 

para planejar, executar, monitorar e avaliar as ações que concretizam os objetivos destas 

políticas, trabalho este tensionado pelas contradições inerentes a sociedade capitalista. 

Iamamoto (2009) afirma que os assistentes sociais atuam “[...] nas manifestações mais 

contundentes da questão social, tal como se expressam na vida dos indivíduos sociais [...]” 

(2009, p. 19). Portanto, o assistente social atua com e nas contradições inerentes a 

constituição da sociedade capitalista, e, ao mesmo tempo em que responde aos interesses 

do empregador, interpreta o campo ocupacional no qual se insere como trabalhador 

assalariado, reconhecendo que “[...] as incidências do trabalho profissional na sociedade 

não dependem apenas da atuação isolada do assistente social, mas do conjunto das 

relações e condições sociais por meio das quais ele se realiza” (IAMAMOTO, 2009, p. 19). 

Afirma-se, portanto, que o signifcado social da profissão decorre da dinâmica das relações 

estabelecidas socialmente, das relações com o Estado – no que se refere ao enfrentamento 

das expressões da “questão social”. Deste modo, cabe dizer que o trabalho do assistente 

social, assim como o dos demais profissionais, é historicamente determinado, subordinado 

ao sistema capitalista, a reprodução e domínio material e político do capitalista. 

Por meio de um conjunto de saberes decorrentes do seu processo formativo, o assistente 

social constrói respostas profissionais direcionadas as demandas apresentadas pela 

população usuária, bem como aquelas propostas pelo empregador. Observando o trabalho 

realizado pelos assistentes sociais vale dizer que deve ser analisado por meio de suas 

particularidades; no modo como os profissionais analisam as contradições constitutivas da 

realidade social e efetivam suas atividades. Desde os primórdios da profissão, o trabalho 

                                                 
1 Segundo Iamamoto e Carvalho (1983), a divisão social e técnica do trabalho "determina a 
vinculação de indivíduos em órbitas profissionais específicas, tão logo o trabalho assume um caráter 
social, executado na sociedade e através dela." (IAMAMOTO & CARVALHO, 1983, p. 16) 
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desenvolvido pelos assistentes sociais é direcionado majoritariamente à população que vive 

em condição de pobreza. Excluída do processo produtivo, da produção de bens e serviços, 

essa população procura no assistente social o profissional que poderá ampará-la, orientá-la 

para que possa superar as necessidades decorrentes da relação de acumulação e 

desigualdade entre as classes sociais. Outro aspecto fundamental para o reconhecimento 

do exercício profissional do assistente social é identificar as condições objetivas onde este 

trabalho é realizado; ao mesmo tempo em que é necessário entender o porquê do Serviço 

Social ser considerado uma profissão que colabora para dar vida e visibilidade às 

organizações onde os profissionais executam suas ações. Assim, "as condições que 

peculiarizam o exercício profissional são uma concretização da dinâmica das relações 

sociais vigentes na sociedade, em determinadas conjunturas históricas [...] a atuação do 

assistente social é necessariamente polarizada pelos interesses de tais classes, tendendo a 

ser cooptada por aqueles que têm uma posição dominante (IAMAMOTO & CARVALHO, 

1983, p. 75). É perceptível o quanto essas relações estabelecidas no cotidiano profissional 

bem como o conhecimento associado a elas colaboram para o estabelecimento de uma 

cultura profissional, ora associada ao consenso, a minimização dos conflitos, ora associada 

à defesa de um projeto societário em consonância ao projeto ético-político2. A cultura 

profissional revela hoje as contradições experienciadas pelos assistentes sociais no seu 

cotidiano profissional, o que reflete a luta pela hegemonia da direção que se quer para o 

Serviço Social na contemporaneidade. Num certo sentido os profissionais reconhecem que 

o Serviço Social vem ganhando visibilidade e qualidade analítica quando se concretiza a 

partir de uma articulação de saberes que lhe garantem consistência argumentativa. O que 

se observa é que a discussão do conhecimento pode ser identificada como algo distante do 

trabalho realizado pelo assistente social que se reconhece como profissional da prática, ou 

seja, a dinâmica imposta nos campos ocupacionais, as precárias condições de trabalho 

possibilitam pouco espaço para que estes profissionais possam analisar - do ponto de vista 

teórico – metodológico ético e político - seu exercício profissional. Isso favorece a 

reprodução das atividades determinadas pela organização que contrata seus serviços, sem 

questionamentos – não necessariamente com o objetivo de se contrapor a elas, mas sim de 

analisar, com vistas a construção de respostas profissionais crítico e criativas que de fato 

tenham relação com a realidade social, com o projeto ético-político e com as condições 

objetivas de vida do usuário, sujeito desse processo. Vale dizer que ao atuar 

cotidianamente, o assistente social coloca seus saberes a serviço do reconhecimento das 

mazelas da vida cotidiana, conhecendo os usuários atendidos, objetivando “[...] abrir 

possibilidades para o acesso das famílias a recursos e serviços, além de acumular um 

                                                 
2 Sobre o Projeto ético-político ver a produção de José Paulo Netto, especialmente os artigos publicados na 

Revista Inscrita editada pelo CFESS. 
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conjunto de informações sobre as expressões contemporâneas da questão social [...]” 

(IAMAMOTO, 2009, p. 357). Deste modo, identifica-se também que o conhecimento pode 

ser fonte de um modo de explicitação do exercício profissional do assistente social. Esta 

relação ganha corpo quando o profissional se apropria do conhecimento como um dos 

elementos presentes na profissão e necessários para sua qualificação. Cabe dizer que essa 

não é uma relação apriorística ou estabelecida independentemente da vontade dos sujeitos; 

ao contrário, ela remete ao conhecimento e aos significados que os assistentes sociais 

atribuem à relação no trato profissional. O modo como os assistentes sociais entendem essa 

relação é constituído de múltiplas determinações e visualizado no exercício profissional do 

assistente social. Explicita a complexidade da rede de conhecimentos que os assistentes 

sociais utilizam quando estão exercendo a profissão. Uma questão se destaca: essa 

construção depende fundamentalmente do profissional, sendo de sua responsabilidade 

construir e estabelecer essa relação e não necessariamente, um desejo, anseio ou 

necessidade do empregador. Assim, a construção das relações teórico práticas também 

pode ser determinada pelo modo como o profissional entende e se identifica com o exercício 

profissional que realiza. É oportuno dizer claramente que a compreensão de que o exercício 

profissional requer conhecimento é papel preponderante do assistente social. Por isso, não 

é fácil afirmar que esse conhecimento é apropriado de forma igualitária, com a mesma 

intensidade ou identificada com a mesma importância por todos os profissionais. Levar em 

consideração os conhecimentos já existentes, associados a análise da realidade, favorece 

não somente a identificação de demandas de atendimento, mas, também a construção de 

respostas interventivas de caráter crítico e analítica. Por esse caminho, a intervenção ganha 

em conteúdo, consistência e visibilidade, porquanto demanda do profissional conhecimento 

sócio-histórico, das tendências teórico-metodológicas, dos componentes éticos e políticos e 

das condições objetivas de vida do usuário. 

 

1.2 – OS RESULTADOS DA PESQUISA: CONDIÇÕES DE TRABALHO DO ASSISTENTE 
SOCIAL E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Ao analisar as respostas registradas pelos supervisores de campo nos questionários, 

identificou-se a necessidade de primeiro apresentar algumas informações sobre os sujeitos 

desta pesquisa. O projeto de pesquisa intitulado "Exercício profissional do assistente social: 

particularidade e conhecimentos mobilizados para sua efetivação", recebeu aprovação do 

Comitê de Ética em pesquisa e investimento do CNPq. O contato com os supervisores de 

campo ocorreu mediante envio de correspondência online, convidando-os a participar da 



 

6 

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

pesquisa. Nesta mesma correspondência, foi enviado o questionário na plataforma “google 

docs”. Esta plataforma permite o arquivo da resposta, bem como facilita o processo de 

sistematização dos dados. Foram enviados 140 (cento e quarenta) emails e obtido resposta 

de 60 (sessenta) supervisores de campo. 

Com relação as características  gerais, a pesquisa indica que majoritariamente os 

profissionais são do sexo feminino, formadas em escolas de ensino presencial, com 

predominância no ensino público estadual, em especial o curso ofertado pela Universidade 

Estadual de Londrina. Identificou-se somente dois profissionais formados no sistema EAD. 

Quanto ao período de formação nota-se a concentração de formadas nas seguintes faixas 

temporais: 1978 – 1989, com nove profissionais; 1990 – 1998, sete profissionais; 2000 – 

2014, quarenta e quatro profissionais. Observa-se que a maioria das profissionais formou 

após a implantação das Diretrizes Curriculares (1996), indicando a formação sob as três 

direções: teórico-metodológica, ética-política e técnico-operativa. Estas direções consolidam 

um rumo para a profissão cuja referência essencial é o projeto ético político. Ainda no que 

se refere a formação, foi perguntado aos profissionais sobre as atividades realizadas para 

dar continuidade ao processo formativo. As respostas foram: participação em eventos 

científicos promovidos pelo CRESS, NUCREAS, unidades de ensino; participação em 

grupos de estudos. As respostas reforçam a importância das ações de caráter formativo 

realizadas pelo conjunto CFESS-CRESS, que na região lócus da pesquisa, não se limitam 

àquelas direcionadas a Semana do Serviço Social. Há um investimento constante por parte 

do CRESS tanto na organização política da categoria como na formação de grupos de 

trabalho que possibilitem espaços de discussão sobre o exercício profissional. As unidades 

de ensino favorecem a participação dos profissionais nos grupos de estudos e pesquisa, 

bem como nas capacitações, jornadas e semanas acadêmicas. O processo de educação 

permanente foi alvo de discussão do conjunto CFESS/CRESS, o que resultou na construção 

da Política de Educação Permanente em 2012. 

Com relação a jornada de trabalho semanal, a maioria tem a carga horária regularizada em 

30 horas, demonstrando a adequação a lei 12.317/ 2010. Uma peculiaridade nesta região é 

que o estado do Paraná não adequou a jornada de trabalho dos assistentes sociais para 30 

horas. Os profissionais estão em organização permanente em busca de uma solução para 

este impasse. Por outro lado, identificou-se que 15 profissionais atuam em mais de um local 

de trabalho, incidindo uma sobrecarga de trabalho, beirando as 50 horas semanais. Esses 

profissionais atuam em mais de um campo de trabalho, em algumas situações, em cidades 

diferentes, em áreas diferentes. Chama a atenção que dentre estes profissionais a metade 

exerce função docente. É sabido que a docência no ensino superior requer dos profissionais 

outras atividades para além da sala de aula. O tempo do trabalho se estende também para 

as ações de pesquisa e extensão, além das orientações, supervisões, preparação de aula e 
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correção de trabalho de avaliação de desempenho dos alunos. Isto não quer dizer que nas 

outras áreas as ações desenvolvidas sejam menos ou mais complexas. O que está em 

questão são as horas que o profissional ocupa com seus afazeres de trabalho. 

Quanto a área de atuação, a pesquisa demonstra que 31 profissionais atuam na área da 

assistência social; 09 na área da saúde e 09 no sistema sociojurídico; docência 7; idoso, 

mulher, criança e adolescente, previdência 01 cada. A inserção dos assistentes sociais nas 

áreas de atuação reflete uma tendência nacional do aumento do número de assistentes 

sociais atuando na assistência social, em decorrência da implantação do SUAS (Sistema 

Único da Assistência Social) em todo o Brasil. Com relação a contratação, a maioria atua 

em prefeituras municipais. São contratados após a realização de concurso público em 

regime estatutário. Observou-se que as contratações em regime celestista predomina nas 

organizações de terceiro setor, entidades filantrópicas e associações privadas. Esta 

constatação indica que os profissionais atuam em trabalhos formais, amparados pela 

previdência social, quer seja o INSS, quer seja os fundos de previdência municipais. Há que 

se pensar uma pesquisa sobre o mercado de trabalho para o assistente social nesta região, 

explorando as condições atuais de permanência dos profissionais nos respectivos campos 

ocupacionais. Quanto aos cargos ocupados, na esfera municipal identificou-se a incidência 

da denominação gestor social e agente profissional. Nestes cargos, os editais comtemplam 

as funções específicas para a área do Serviço Social. A maioria dos sujeitos responde que o 

cargo ocupado é de assistente social, totalizando 26 sujeitos. 

Com relação as atividades desenvolvidas formas identificadas a concentração em três eixos: 

ações de atendimento direto ao usuário - atividades profissionais que se configuram como 

ações de organização e gestão de serviços – atividades que se configuram como ações 

voltadas a formação profissional. 

 

Ações de atendimento direto ao usuário: estas ações se caracterizam como aquelas por 

meio das quais o assistente social realiza o atendimento social individual, a elaboração do 

levantamento socioeconômico; o atendimento social domiciliar; as ações de abordagem 

grupal; o trabalho em rede e as ações relacionadas ao reconhecimento e diagnóstico dos 

territórios. Esta é uma das ações com a qual o assistente social reconhece o seu trabalho e 

se identifica como profissional da prática. Atuando como executor das políticas públicas, a 

atuação é mediada pelas demandas apresentadas pelos usuários. Ao longo da história da 

profissão, essas ações foram construídas de diversas formas, a saber: no início da profissão 

a relação entre o assistente social e o usuário eram construídas e destituídas da discussão 

política e econômica. O foco eram os problemas vivenciados pelos usuários passíveis de 

intervenção com o fim último da coerção e do controle do Estado sobre a classe 

trabalhadora e a população pobre. Num segundo momento verifica-se que esta ação vem 
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carregada de determinações que incidem na adequação dos usuários as necessidades do 

desenvolvimento econômico e social. Nesta lógica, os direitos tendem a ser identificados 

como benefícios; está em curso a meritocracia, a focalização e a descontinuidade dos 

serviços prestados via políticas públicas. O terceiro momento caracteriza-se pelo trabalho 

realizado na órbita dos direitos e da proteção social. A ação direta caracteriza-se também 

pela incidência das competências elencadas na lei 8662/ 1993, destacando aquelas 

circunscritas aos incisos III e V, a saber:  

III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 
população 
V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 
identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de 
seus direitos 

As competências requeridas aos assistentes sociais estão direcionadas ao conjunto de 

ações e atividades que serão desenvolvidas diretamente com os usuários. As respostas 

registradas nos questionários indicam que essas competências ganham sentido e 

concreticidade cotidianamente, tanto respondendo as necessidades da gestão como as 

identificadas pelos profissionais. Neste sentido, há uma tendência para o trabalho 

individualizado, reforçando a lógica da inclusão nos programas e serviços pela via da 

adequação do indivíduo as determinações estabelecidas pela gestão. Outra tendência é o 

uso dos instrumentos técnico-operativos como se fosse a própria atividade; os instrumentos 

– especialmente a visita domiciliar – toma um vulto essencial para o reconhecimento das 

condições objetivas de vida dos usuários. Além disto a visita domiciliar impacta na alocação 

e no gasto dos recursos financeiros; na contratação de pessoal, na aquisição de veículo 

para este fim. Aqui, identifica-se que o assistente social tende a tomar para si os objetivos 

do campo ocupacional como aqueles que devem ser operacionalizados e direcionam sua 

ação cotidiana. Reconhecido como o profissional da “linha de frente”, tanto pela gestão 

como pelos usuários, tem o poder de selecionar aqueles que poderão ou não acessar os 

serviços. A orientação, os encaminhamentos e o planejamento das ações respondem tanto 

as demandas apresentadas pelos usuários, como aquelas requeridas pela organização que 

contrata o profissional. Ao atuar na perspectiva dos direitos, reconhecendo os usuários 

como aqueles que apresentam demandas e colocam em questão a administração dos 

serviços, evidencia-se a função política do trabalho profissional. Neste sentido, o assistente 

social – por meio do seu trabalho – explicita as tensões características da ordem do capital, 

movimentado seus saberes na busca pela construção de respostas analíticas e interventivas 

coerentes com as necessidades sociais constitutivas deste tempo histórico. 

 

Atividades profissionais que se configuram como ações de organização e gestão de 

serviços: são as atividades relacionadas ao trabalho desenvolvido na administração dos 
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serviços, na gestão de pessoal, na coordenação, monitoramento e avaliação. As 

competências que se destacam são aquelas estabelecidas nos inciso I, II e VI, da lei 8662/ 

1993: 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares; 
II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade 
civil; 
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais 

As respostas registradas nos questionários indicam que o assistente social atua gestionando 

serviços apensos as políticas públicas. Assumem a função de coordenador, gestor, chefe de 

divisão, entre outras, planejando e executando ações de caráter técnico e administrativo. No 

trabalho cotidiano, os assistentes sociais relatam que o trabalho em equipe tem sido 

requerido e desenvolvido em especial com: psicólogos, médicos, advogados, enfermeiros, 

pedagogos, sociólogos. Esta é uma requisição estabelecida nas políticas, demandando a 

quem assume cargos diretivos, administrar a gestão de pessoas. Uma questão se apresenta 

no trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais na equipe: a imprecisão e fragilidade 

teórica e analítica demonstrada por parte dos assistentes sociais. Esta fragilidade fica 

evidente na dificuldade que os profissionais demonstram em construir ações profissionais 

para além das requisições da gestão. Ao mesmo tempo, a administração dos benefícios é 

condicionada as determinações previstas na legislação e nas normativas próprias das 

políticas. O que se observa é que nem sempre essas normativas são construídas por 

aqueles que operam a gestão. Ao atuar nesta lógica o assistente social tende a responder 

as necessidades de adequação da população usuária para o acesso aos serviços, uma vez 

que este é o caminho para a participação da população. Outra ação importante é a gestão 

das equipes de trabalho, uma vez que são estas que operacionalizam as demais atividades, 

incluindo aquelas relativas ao atendimento direto à população usuária. Uma questão que 

sobressai na resposta dos sujeitos é que o trabalho em equipe necessita de adequações 

desde o uso do espaço físico, com o remanejamento dos atendimentos, até as discussões 

sobre os diferentes posicionamentos éticos com relação a: condição social dos usurários; 

registro de informações que podem ser compartilhadas entre todos os profissionais; entre 

outros. Aqui, o assistente social administra conflitos; estabelece metas e resultados; executa 

ações de planejamento, fomenta discussões sobre temas que incidem sobre o trabalho 

profissional, visando qualificar os serviços prestados no decorrer do atendimento. 

Outra ação de destaque é aquela relacionada a elaboração do orçamento, financiamento e 

utilização das verbas públicas na gestão dos serviços. Esta requisição tem sido expressiva, 

uma vez que o assistente social também é identificado pela sua formação como gestor de 

políticas. 



 

10 

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

Atividades que se configuram como ações voltadas a formação profissional: são as 

atividades direcionadas a elaboração e produção de pesquisas, trabalhos extensionistas, 

ações de supervisão acadêmica e supervisão de campo direcionada aos estagiários. Aqui 

ficam demonstradas as competências requeridas aos assistentes sociais no campo analítico 

e investigativo. Desde a origem da profissão os assistentes sociais são chamados a analisar 

a realidade com a qual atuam cotidianamente, buscando compreender e interpretar os 

fenômenos sociais, as expressões da “questão social”. Na contemporaneidade, a pesquisa e 

a extensão vem ganhando corpo e dando suporte analítico à construção das respostas 

interventivas a determinadas necessidades sociais decorrentes das expressões da “questão 

social”. A atitude investigativa é uma das diretrizes para a formação profissional, 

contribuindo para a elaboração de conhecimentos que possam sustentar o posicionamento 

teórico e político dos assistentes sociais; a elaboração de conhecimentos a partir do 

exercício profissional desenvolvido. Majoritariamente essas ações estão alocadas nas 

unidades de ensino, principalmente as de extensão e pesquisa. As competências 

estabelecidas na lei 8662/1993 são: 

V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como 
pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e 
adquiridos em curso de formação regular; 
VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 
VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de 
graduação e pós-graduação; 
VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa 
em Serviço Social; 
IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões 
julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, 
ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social; 
X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre 
assuntos de Serviço Social; 

A supervisão de estagiários é desenvolvida tanto pelo professor orientador acadêmico, 

quanto o assistente social supervisor de campo. Configura-se como um processo de 

aprendizado, por meio do qual o estagiário vivenciará as possibilidades da execução do 

trabalho do assistente social, seus limites e possibilidades. Nota-se a necessidade de um 

estreitamento de relações entre as unidades de ensino e os profissionais supervisores de 

campo, uma vez que ainda há uma relação hierárquica consolidada ao longo do tempo, qual 

seja, a de que o supervisor acadêmico estabelece os temas, o ritmo da supervisão e a de 

que o supervisor de campo executa as ações previamente planejadas no âmbito acadêmico. 

Este modo de construir a supervisão impacta na formação dos futuros profissionais, uma 

vez que tende a reforçar um falso dilema na profissão: a dicotomia entre os profissionais 

reconhecidos como teóricos e os profissionais práticos. A pesquisa demonstrou que os 

assistentes sociais assumem a função docente em duas condições: como profissionais que 

atuam exclusivamente nesta função, dedicando seu tempo as ações de ensino – pesquisa e 
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extensão, com sobrecarga de horas nas funções de ensino (sala de aula, orientações, 

supervisão acadêmica de estagiários); como profissionais horistas, atuando basicamente 

nas ações de ensino. Destaca-se que o trabalho também é precário, indicando a sobrecarga 

de atividades, como já destacado neste artigo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar os resultados desta pesquisa foi possível identificar que há várias formas de 

interpretar o Serviço Social como profissão. O conhecimento sobre esta profissão é sempre 

aproximativo, no limite do seu tempo histórico. O assistente social atuando na execução das 

ações e atividades apensas as políticas públicas e sociais, coloca em movimento seus 

saberes em busca da consolidação de um campo de atuação carregado de determinações 

constitutivas da ordem do capital. O que fica evidente é que os assistentes sociais são 

contratados majoritariamente pelas organizações que fazem parte do Estado ou a ele 

conveniadas, para atender - sob a lógica das políticas públicas – as necessidades da classe 

trabalhadora e da população pobre. O trabalho deste profissional se dá num terreno de 

conflitos e contradições, uma vez que atende as necessidades dos usuários, 

fundamentalmente aquelas funcionais ao desenvolvimento do capital, mas, ao mesmo 

tempo, questiona a lógica das políticas públicas de modo a ampliar o acesso da população 

que vive em condição vulnerável a esfera dos direitos sociais. 

Isso posto pode-se afirmar que a direção social para esta profissão se dará a partir de um 

contributo teórico e político mas, necessariamente, mediado pela intervenção profissional. A 

apropriação teórica não altera as relações sociais, mas, possibilita repensar o exercício 

profissional, contribui para alterar a direção do trabalho desenvolvido. A intervenção se 

revela como lócus deste fazer profissional, cuja lógica está atrelada as direções constitutivas 

da profissão (tanto para a formação como para o exercício em si): teórico e metodológica; 

ética e política e, técnica e operativa. Deste modo a intervenção materializa a partir de um 

sistema de mediações que afloram as determinações constitutivas do real, a saber: as 

contradições e a desigualdade social; a acumulação e o acelerado processo de 

pauperização da população; a complexificação das expressões da “questão social”, em 

especial a violência; a miséria da classe trabalhadora e dos “sobrantes” do processo 

produtivo. 
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