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Resumo: O presente artigo integra resultados de estudos investigativos realizados no 
município de Maringá/PR sobre a imagem social do/a assistente social. Teve por objetivo 
apresentar compreensões e equívocos da imagem social do/a assistente social dentre os 
alunos da Faculdade Metropolitana de Maringá (FAMMA). Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa de campo junto aos alunos da referida faculdade, excluindo os que cursam Serviço 
Social. Os resultados atestam a insipiência de compreensão sobre o Serviço Social e o que 
fazem seus agentes, apresentando uma imagem de profissão ainda distante do que a 
categoria conquistou nas últimas décadas. 

Palavras-chave: Serviço Social; Imagem Social; Atuação Profissional. 

 

Abstract: The present article integrates results of investigative studies carried out in the city 
of Maringá/PR on the social image of the social worker. The objective was to present 
understandings and misconceptions about the social image of the social worker among the 
students of the Metropolitan School of Maringá (FAMMA). For this purpose, a field research 
was carried out with the students of this faculty, excluding those who study Social Work. The 
results attest to the lack of understanding about Social Work and what its agents do, 
presenting an image of profession still far from what the category has achieved in recent 
decades. 

Key-words: Social Work; Social Image; Professional Performance.  

 

 

1) Introdução 

Pensar o trabalho do assistente social hoje é refletir sobre um profissional que possui 

competências e atribuições respaldadas legalmente nos seus estatutos normativos e 

reguladores (Lei 8662/93, que regulamenta a profissão; Código de Ética; Diretrizes 

Curriculares; entre outros). 
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Porém, de acordo com Ortiz (2010), no que se refere à imagem social dos assistentes 

sociais existem alguns equívocos por parte da população, inclusive a classe trabalhadora.  

[...] os trabalhadores tinham (e ainda é possível perceber tal visão hoje) dos 
profissionais uma imagem também negativa, pautada na coerção, no 
intrometimento de suas vidas, ou seja, assentada a partir de experiências 
pessoais ou conhecidas acerca da ação técnica desenvolvida por aqueles. 
(ORTIZ, 2010, p 136-137) 

Ressalta ainda Ortiz (2010), que mesmo nos dias de hoje, não somente os trabalhadores, 

mas também muitos empregadores veem no(a) assistente social a moça boazinha, o 

profissional capaz de apaziguar as tensões e que coage sutilmente. A profissão acaba 

sendo vista também como subalterna, com perfil voluntarista, esperando que o profissional 

encontre respostas imediatas para determinadas demandas, dando continuidade a uma 

imagem equivocada do que é o Serviço Social e o fazer profissional. 

O Serviço Social é uma profissão de nível superior que exige de seus profissionais formação 

teórica, técnica, ética e política. Possui uma trajetória histórica que no Brasil se inicia na 

década de 1930. 

Nas últimas décadas a profissão alcançou uma maturidade intelectual e se aproximou 

substancialmente dos espaços de produção do conhecimento, “servindo para fomentar o 

debate acadêmico, superando a pseudoconsensualidade, rumo a uma visão crítica do 

Serviço Social em relação à profissão e à sociedade.” (SILVA 2011, p.96). 

Urge a necessidade de uma reflexão constante em torno da imagem social e se a mesma 

apresenta alinhamento com as conquistas profissionais nas últimas décadas. Conquistas 

estas que demonstram um profissional com capacidade intelectual de análise da realidade e 

defesas políticas respaldadas pelo seu projeto profissional. 

 

2) O Serviço Social e sua auto-imagem hegemônica pós anos 1980 

Por volta da década de 1930, na Era Vargas, a questão social se tornará mais visível devido 

ao processo mais acelerado da industrialização onde a relação Capital x Trabalho gerou 

muitos conflitos entre as classes burguesa e trabalhadora, estes conflitos eram decorrentes 

das transformações econômicas, sociais e políticas do país, onde a classe burguesa se 

apropriava (e ainda se apropria) do trabalho da classe trabalhadora, porém, a riqueza 

produzida por esta classe só é usufruída pela burguesia. 

Frente à desigualdade de distribuição de renda, o proletariado vivenciava o agravamento 

dos problemas sociais que acarretavam nas expressões da questão social e qualquer 

atitude de descontentamento da classe trabalhadora era visto pela classe dominante como 

manifestações de inadequação à sociedade. 
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O Serviço Social surge então como um departamento especializado da ação social e da 

ação católica, por grupos ligados a classe burguesa com viés de dominação da classe 

operária, atuando no sentido de aquedar o indivíduo na sociedade, tentando mudar 

comportamentos e desvios decorrentes da sua insatisfação pelas condições em que 

estavam inseridos. Nesta primeira fase da profissão, acreditavam que a questão social 

advinha de problemas morais e religiosos, frente a isso intervinham diretamente na família e 

no indivíduo para que houvesse a solução dos problemas (IAMAMOTO; CARVALHO, 2011). 

Como elucida Martinelli (2003, p.66), a profissão “nasce articulada com um projeto de 

hegemonia do poder burguês”, como uma importante estratégia de controle social com uma 

ilusão de servir (MARTINELLI, 2003, p.66).  

Os referenciais para a atuação do Serviço Social na década de 1930 sofreram fortes 

influências da doutrina Social da Igreja Católica através das encíclicas papais Rerum 

Novarum e Quadragésimo Anno.  

Outro referencial para a atuação da profissão nesta época foi o pensamento de São Tomás 

de Aquino (1225-1274), o “Neotomismo”. Jacques Maritain foi uma das maiores expressões 

inspiradoras da filosofia neotomista no Brasil. 

Se analisarmos ingenuamente o processo histórico da profissão podemos erroneamente 

compreender a profissionalização do Serviço Social como mera evolução da ajuda, pois teve 

no seu início relação com a igreja. Porém, de acordo com Netto (2011), podemos ter um 

olhar mais crítico no que se refere à profissionalização do Serviço Social, compreendendo 

esta não como uma evolução da ajuda, mas como uma profissão necessária à dinâmica do 

Capital a partir daquele momento histórico. 

A natureza de sua profissionalização que ultrapassa o interesse de seus agentes da Igreja 

católica e se alia aos interesses do Capital Monopólico do início da República Velha.  

Corrobora esse ponto-de-vista da profissionalização do Serviço Social a perspectiva 

histórico-crítica, conforme MONTAÑO (2009), que compreende a gênese da profissão 

atrelada aos interesses do capital urbano-industrial. 

É na inserção no mercado de trabalho e na relação de assalariamento que o Serviço Social 

se constitui enquanto profissão – com todas as consequências daí recorrentes. Sendo que 

não é este que se constitui para criar um dado espaço na rede sócio-ocupacional, mas é a 

existência deste espaço que leva a sua constituição profissional. (NETTO, 2011).  

A profissionalização do Serviço Social não se relaciona decisivamente à 
“evolução da ajuda”, à “racionalização da filantropia” nem à “organização da 
caridade”; vincula-se à dinâmica da ordem monopólica (NETTO, 2011,p.73). 
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Atrelar a profissionalização à Igreja “está longe de fornecer a chave para dilucidar à 

profissionalização do Serviço Social” (NETTO, 2011, p.71).  

Por fim, compreendemos aqui que emergência da questão social no Brasil já no início da 

Primeira República demanda estratégias do capital a fim de diminuir as insatisfações e 

controlar os ânimos exaltados da massa trabalhadora que buscam por melhorias nas suas 

condições de produção e reprodução.  

Assim, o assistente social tem um papel a cumprir dentro da ordem social e econômica, 

sendo-lhe demandado participar na reprodução tanto da força de trabalho, das relações 

sociais, quanto da ideologia dominante. (MONTAÑO, 2009)  

Essa perspectiva é um ponto muito importante em nossa análise, pois a partir dessa 

concepção pode-se compreender a gênese conservadora da profissão a qual nasce atrelada 

aos interesses da burguesia – com a finalidade de criar consenso entre os interesses das 

classes. 

No início da década de 1940 o Serviço Social ainda sofre influência europeia, porém, 

gradativamente abrirá espaço para outra influência, sendo este, o pensamento norte-

americano. A atuação profissional se fará através de técnicas que foram norteadas pelo 

pensamento funcionalista (AGUIAR, 2011).  

Nesse período não haverá ruptura radical da ideologia católica, pelo 
contrário haverá uma convivência das duas posições: o Serviço Social 
permanece na base dos princípios católicos e neotomistas, inclusive via 
Estados Unidos e ao mesmo tempo incorpora as técnicas norte americanas 
(AGUIAR 2011, p. 80) 

De acordo com Netto (2011) o Serviço Social dos anos 1940 adquire uma concepção de 

“maturidade científica” se comparado às formas como eram realizados na década de 1930.  

[...] tornou-se histórica e socialmente relevante para os assistentes sociais, 
construir uma auto-imagem que cortasse o seu exercício sócio-profissional 
com as suas protoformas, intervenções assistenciais, assistemáticas e 
filantrópicas- e uma base persuasiva para um tal corte seria oferecida pelo 
recurso a suportes “científicos” como fundantes da profissão (NETTO 2011, 
p. 87). 

Esta maturidade científica é chamada por Netto (2011) de “inversão generalizada da 

profissão”, pois apesar de uma nova influência (norte americana) o olhar para a sociedade 

continuava o mesmo. 

Para analisar o Serviço Social e seu percurso histórico é necessário compreender o terreno 

no qual essa profissão se desenvolve, pois a profissão vai se tornar susceptível aos 

movimentos dinâmicos e contraditórios dessa realidade. 

Nas palavras de Netto (1996):  
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Conjunturas de rápidas e intensas transformações societárias constituem o 
solo privilegiado para o processamento de alterações profissionais – seja o 
redimensionamento de profissões já consolidadas, seja o surgimento de 
novas atividades e ramos profissionais (NETTO, 1996, p.88). 

Desde o final dos anos 1950, o Serviço Social passa a redimensionar sua atuação e 

repensar suas bases teóricas. Com a entrada do Regime Militar, em 1964, se instala uma 

dinâmica que culminará com a laicização do Serviço Social. Entretanto, com a entrada do 

referido regime autocrático, algumas opções são anuladas (a exemplo da aproximação com 

o Serviço Social latino-americano de tendência marxista), porém não são descartadas as 

necessidades de revisão acerca do Serviço Social tradicional. 

Conforme apresenta Netto (2007), o Movimento de Reconceituação foi um movimento de 

questionamento do Serviço Social existente (tradicional), pretendendo a construção de um 

novo Serviço Social. Seu significado histórico versa sobre a renovação profissional que se 

desenvolverá a partir da década de 1960, não sendo homogêneo em suas ideias e 

posições, mas obedecendo a três grandes direções ou tendências diferentes: Direção 

Modernizadora (base na tradição positivista); direção Reatualização do Conservadorismo 

(base na fenomenologia) e direção de Intenção de Ruptura (base tradição Marxista). 

A vertente de ruptura alcança eco dentro da categoria profissional a partir dos anos 1970. É 

nessa direção que o Serviço Social adentra os anos 1980 e constrói sua nova auto-imagem, 

agora vinculada numa opção política pelos interesses da classe trabalhadora. 

Foi com a perspectiva da intenção de ruptura que houve uma renovação para o Serviço 

Social brasileiro no que diz respeito as questões contraditórias da sociedade, as relações de 

poder político, e essas reflexões só foram possíveis através desta perspectiva (NETTO, 

2011).  

Nas décadas de 1980-1990 a categoria adquiriu um enriquecimento do debate profissional 

esclarecendo a inserção da profissão na divisão sociotécnica do trabalho e qual a sua 

função nos espaços de atuação, suas limitações no que se refere à intervenção profissional, 

possibilitando também a "abertura e ampliação de horizonte ideoculturais", tornando assim 

um profissional crítico, que confronte ideias que antes eram aceitas (NETTO, 2011). 

Essa compreensão de indivíduo e de mundo, baseada numa teoria social crítica, é que 

alcança hegenomia na categoria nos anos 1980 e permanece até os dias atuais. Sendo a 

base para a construção do novo perfil profissional agora combativo, propositivo, competente 

e crítico. 

A apropriação de um conhecimento que permite a crítica da sociedade 
burguesa, de suas relações sociais e sistemas institucionais, reconhecendo 
a necessidade de transformação, é característica central da constituição de 
uma vertente que se qualifca para operar uma análise mais próxima da 
realidade. (GUERRA, 2009, p.08) 
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Em suma, o projeto profissional gestado e consolidado nos anos 1980-1990 representa hoje 

a auto-imagem do Serviço Social Brasileiro. Esse projeto busca romper com o passado 

conservador, atrelado a interesses de uma elite dominante no qual o Serviço Social e as 

políticas sociais cumprem um mero papel de controle na dinâmica de produção e 

reprodução da sociedade burguesa.  

Sua opção política hoje é caracterizada por estar ao lado dos trabalhadores e imprimir uma 

recusa e crítica a todo conservadorimo no interior da categoria profissional. Para isso, centra 

suas forças na formação e no exercício profissional, como maiores expressões desse 

projeto profissional. 

 

3) A imagem social do/a assistente social para os alunos da FAMMA  

Considerando a trajetória histórica do Serviço Social brasileiro, brevemente descrita acima, 

a contemporaneidade se configura como importante espaço de defesa do projeto 

profissional de recusa e crítica ao conservadorismo. 

Os avanços teóricos e políticos dos anos 1980-1990 não suprimiram direções divergentes 

no interior do Serviço Social. Ainda hoje existem traços conservadores (e até mesmo 

reacionários) no interior da categoria que não foram superados, traços estes que estão em 

constante debate dentro da categoria profissional – exigindo respostas e estratégias para o 

enfrentamento. 

É nessa perspectiva que a presente pesquisa se faz necessária. O Serviço Social não pode 

ficar refém de uma imagem social atrelada ao que existe de mais tradicional e conservador 

na sociedade, e se ainda o está, algo precisa ser feito.  

Para Ortiz (2010) é comum nos dias atuais atribuírem ao profissional de Serviço Social a 

imagem da "moça boazinha" da "face humana" nos locais onde está inserida, possuindo 

uma "escuta qualificada", sendo o profissional um agente criador de paz nos locais de 

trabalho e que desfaz mal-entendidos.  

Até que ponto nossa forte herança conservadora influi ainda hoje na imagem social dos 

profissionais do Serviço Social? Ao ouvirmos nossos entrevistados buscamos responder a 

questão central de nossa pesquisa que se materializa na pergunta: Qual a imagem social 

do(a) assistente social na atualidade? 

Para tanto ouvimos 30 sujeitos que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa. Estes 

sujeitos são todos estudantes da Faculdade Metropolitana de Maringá (local onde os 

pesquisadores atuam). Os mesmos são oriundos de vários cursos como: Administração, 
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Direito, Psicologia, Educação Física, Engenharia de Software, Biomedicina e Pedagogia (ou 

seja, não entrevistamos alunos oriundos do curso de Serviço Social). 

A riqueza da escolha de amostragem aleatória esta em heterogeneizar os entrevistados, 

enriquecendo a pesquisa através da perspectiva de diferentes sujeitos (com diferentes 

formações/saberes). 

Apresenta-se inicialmente como dado que de todo o universo pesquisado apenas 05 

sujeitos relataram já ter tido algum tipo de contato com o trabalho do/a assistente social. 

Questionados sobre qual o contexto desse contato os seguintes responderam: CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial); CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); 

Associação da Igreja Adventista; Conselho Tutelar. 

Durante a aplicação da pesquisa de campo e, especialmente, no questionamento sobre o 

que faz o/a assistente social, os termos “ajuda” e “auxilia” aparecem em muitos momentos, 

sendo vistos pelos entrevistados como a principal forma de atuação deste profissional. Logo 

abaixo temos algumas falas que caracterizam a atuação profissional: 

Auxilia a sociedade na infância e pobreza (ENTREVISTADO 01).  

Trabalha com o objetivo de auxiliar aqueles que possuem menos posses. 
(ENTREVISTADO 02).  

Trabalho voluntário que ajudam pessoas com mais necessidade 
(ENTREVISTADO 04).  

Que tende ajudar as pessoas dando um suporte aos problemas que 
surgem. Passei por um assistente social quando me separei e precisava de 
ajuda em relação à alimentação, moradia entre outro (ENTREVISTADO 05).  

Ajuda as pessoas com baixa renda, e no geral que necessita de algum 
auxílio (ENTREVISTADO 07).  

Penso eu que o assistente social auxilia as pessoas que fazem algo que 
não está de acordo com o que é esperado, então ela intervém com auxilio 
pessoal (ENTREVISTADO 11).  

Encaminhamento de necessidades, assim ajudando a população mais 
carente em sua maioria (ENTREVISTADO 13).  

Trabalha com a comunidade, auxiliando as pessoas em diversas questões 
que impactam sua vida. (ENTREVISTADO 14). 

Ela ajuda as pessoas que necessitam de algum auxílio. (ENTREVISTADO 
15). 

Atende pessoas com problemas familiares e ajuda a sociedade em seu bem 
estar. (ENTREVISTADO 17).  

Ajuda o próximo com programas assistenciais (ENTREVISTADO 25). 

Ao associarmos o fazer do/a assistente social à ajuda estamos reduzindo o fazer 

profissional ao socorro do necessitado – sendo esse necessitado mero objeto de nossa 

solidariedade/favor e não como um sujeito que dispõe de direitos (humanos e sociais) que 

devem ser atendidos, independente da intenção filantrópica de terceiros. 
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Percebemos que a atuação do/a assistente social possui uma generalização, o que é 

afirmado por Mota (1998), conforme observamos a seguir: 

O Serviço Social surge num contexto de administração de carências 
materiais, sendo legitimado pelo capital na qualidade de principal 
requisitante institucional. [...] Possui, portanto, uma clientela composta por 
indivíduos considerados “problemáticos”, dentro dos mais diversos 
contextos sociais (MOTA, 1998, p.65). 

A discussão sobre os direitos sociais no Brasil ainda é recente, datada, sobretudo a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Dessa forma, é possível ainda verificar os 

equívocos em torno de serviços e benefícios nas áreas da Saúde, Previdência, Assistência 

Social, Habitação e etc, atrelados ao conceito de ajuda/favor. 

Essa compreensão é essencial a partir da ideia de que as políticas sociais compõem o 

principal campo de atuação do/a assistente social. Atrelar as políticas sociais à ajuda implica 

em entender o trabalho do/a assistente social também nessa perspectiva. 

Na sequencia questionamos os entrevistados se o Serviço Social, na opinião deles, estaria 

ainda ligado à Igreja Católica, dentre os resultados: 22 entrevistados responderam não 

acreditar que esteja ligada a igreja; 04 responderam que a profissão ainda tem ligação com 

a igreja Católica e outros 04 responderam que não sabiam se ainda havia esta ligação. 

Ao indagarmos os entrevistados sobre as principais características de um(a) profissional 

assistente social, chegamos as seguintes respostas (apresentamos abaixo quantas vezes 

cada opção foi assinalada pelos entrevistados): 

4

2

1

20

11

11

16

1

1

2

Mulher

Homem

Mulher boazinha

Ajuda quem precisa

Cuida de crianças e idosos

Trabalho voluntário

Trabalho técnico com  formação especifíca

Fiscal do governo

Viés político de esquerda

Filantropia

 

TABELA 1 – Características do/a assistente social 
Fonte: Próprio autor (2016) 
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Com relação aos indicadores referentes à atuação profissional, fizemos a seguinte pergunta: 

“Para ser assistente social basta ter boa vontade?” Sobre essa questão, 17% dos 

entrevistados respoderam que Sim; 40% responderam que Não; e 43% responderam, Em 

Partes. 

Seguindo por esta linha de pensamento foi perguntado aos entrevistados o que era 

necessário para ser assistente social. Segue gráfico abaixo com as respostas: 

 

TABELA 2 – Atributos para ser assistente social 
Fonte: Próprio autor (2016) 

Dentre as várias alternativas assinaladas, a maioria respondeu que era preciso “formação 

profissional qualificada”, aqui é possível perceber que houve uma análise positiva em 

relação à profissão. Para ser assistente social não basta ter boa vontade, mas sim ser 

qualificado profissionalmente, ter capacidade intelectual, possuir uma análise crítica da 

realidade. De acordo com Mota (2009): 

O exercício da profissão exige um sujeito que tenha competências para 
propor, para negociar com a instituição os seus projetos, 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 (MOTA, 2009, p. 25). 

Quando foram questionados sobre a linha teórica predominante na profissão, 17 

acadêmicos responderam que não faziam ideia; 06 responderam que seguiam a linha 

teórica positivista e 05 responderam marxista, porém, nesta pergunta percebeu-se que a 

maioria dos acadêmicos não conheciam muito a respeito das linhas teóricas positivista e 

marxista, visto que, os poucos que responderam as alternativas Positivista ou Marxista, 

mostravam desconhecimento deste assunto e acabavam respondendo o que acreditavam 

ser a alternativa correta.  
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No que tange ao campo de atuação do assistente social, a tabela a seguir mostra os 

campos de atuação em que o/a assistente social pode trabalhar escolhidos pelos 

entrevistados. Foram dadas as opções e cada entrevistado assinalou a que considerava ser 

campo de atuação do profissional (mostramos abaixo o quanto cada opção foi escolhida): 

 

TABELA 3 – Campos de atuação do(a) assistente social 
Fonte: Próprio autor (2016) 

Ao serem questionados sobre os campos de atuação profissional do/a assistente social foi 

possível perceber que parte dos entrevistados assinalaram a opção “política de assistência 

social”, mas ao ser feita a pergunta: “Existe diferença entre serviço social e assistência 

social?”, as respostas foram: 

 

TABELA 4 – Existe diferença entre Assistência Social e Serviço Social? 
Fonte: Próprio autor (2016) 

Algumas respostas apresentaram explicações, como: 

A assistência social se limita a acolher e ajudar os necessitados, já o 
serviço social trabalha mais do que apenas a assistência (ENTREVISTADO 
02). 

Serviço social fiscaliza e assistência social busca por ajuda 
(ENTREVISTADO 06).  
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Posso participar de um projeto de assistência social sem ser formada em 
Serviço Social (ENTREVISTADO 16).  

Serviço Social este existe várias áreas para atuação e assistência social é 
uma profissão na qual uma pessoa com formação também pode 
desenvolver (ENTREVISTADO 17). 

Na sequência, buscando explorar junto aos entrevistados a autonomia profissional do/a 

assistente social no espaço de trabalho, perguntamos as entrevistados se o/a assistente 

social tem autonomia no seu local de trabalho. Dos trinta entrevistados, 20 responderam 

sim; 04 responderam que não e 06 responderam talvez. Cabe aqui destacar algumas 

respostas dadas pelos acadêmicos que responderam talvez. 

O profissional de assistência social (sic) ainda é visto com maus olhos, e 
por isto às vezes discriminado diante de outras profissões 
(ENTREVISTADO 08).  

Existem várias barreiras, política é uma delas (ENTREVISTADO 09).  

É muito raro o mesmo ter autonomia (ENTREVISTADO 18). 

Não sei, talvez depende da situação (ENTREVISTADO 22). 

Porque depende do governo (ENTREVISTADO 25). 

Ortiz (2010) ao abordar as determinantes da imagem social do/a assistente social relata que 

“os trabalhadores tinham e ainda é possível perceber nos dias de hoje uma visão 

equivocada, negativa do/a assistente social, pautada da coerção, no intrometimento de suas 

vidas” (p. 136-137). Frente a esta imagem social abordada por Ortiz, finalizamos a pesquisa 

questionando aos acadêmicos se o/a assistente social é um profissional que coage (força a 

fazer algo, obriga), abaixo segue as respostas dadas por alguns: 

Ele tem função de ajudar (ENTREVISTADO 11).  

O trabalho dele é aconselhar e ajudar (ENTREVISTADO 18).  

Ao meu ver o intuito está em ajudar, aconselhar, e não coagir 
(ENTREVISTADO 20).  

Visa o bem estar, e coagir não faz parte da ajuda, sim o incentivo 
(ENTREVISTADO 22).  

Porque ele quer ajudar, mas se a pessoa não quiser, eles arrumam outra 
forma para fazer o melhor (ENTREVISTADO 23).  

Não coage, porque não obriga ninguém a nada (ENTREVISTADO 25). 

O assistente social ajuda o próximo e não constrange (ENTREVISTADO 
30).  

 

4) Considerações finais 

A pesquisa sobre a imagem social do/a assistente social realizada na Faculdade 

Metropolitana de Maringá (FAMMA) captou dados e informações que nos remetem aos 

desafios do projeto de recusa e crítica do Serviço Social e sua imagem atrelada a este. 
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Através desta pesquisa foi possível perceber que o/a assistente social é um profissional 

pouco conhecido para os entrevistados, visto que poucas pessoas assinalaram ter tido 

contato com este profissional.  

Destacamos com relação à linha teórica predominante no Serviço Social, a qual foi possível 

entender que os entrevistados não tinham conhecimento sobre este assunto visto que 

quando foram responder a esta pergunta optavam pela alternativa que julgavam ser a 

correta, mas, ainda assim não tinham certeza. Isso indica que a vertente crítica no Serviço 

Social ainda não esta consolidada perante a sociedade em geral. 

Em termos gerais, houve um fato de grande relevância nesta pesquisa, a imagem que 

prevaleceu para os entrevistados foi a de que o/a assistente social é um profissional que 

ajuda/auxilia quem precisa. Contraditoriamente, os entrevistaram atestam a necessidade de 

formação técnica qualificada para tal. 

Outro indicador positivo se refere à dissociação entre Serviço Social e a Igreja, estando 

claro para os entrevistados o fim dessa relação e a laicização profissional. 

Cabe entendermos que a consolidação da auto-imagem do Serviço Social, pautada num 

projeto profissional crítico, ainda é um desafio que precisa ser continuadamente debatido no 

interior da categoria, sob o risco de mantermos velhas imagens e práticas. 
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