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INTRODUÇÃO 

 Refletir criticamente sobre os conceitos atribuição privativa e competência 

profissional na contemporaneidade, bem como sobre as atuais demandas e requisições 

sócio-profissionais e políticas tem se colocado como uma necessidade premente ao debate 

dos diversos segmentos da categoria dos assistentes sociais brasileiros. Não é causal esse 

tema ter sido pautado pelo conjunto CFESS/CRESS para fomentar os debates em 

comemorações do mês de maio do corrente ano. É que, embora a Lei de regulamentação 

da profissão contenha indicações importantes sobre o que se considera atribuições 

privativas e competências, o mercado de trabalho e os espaços sócio-ocupacionais as vem 

alterando profundamente, donde a necessidade de retomar o debate dos anos de 1990, 

bem como de realizar pesquisas empíricas que apontem  as atuais  tendências do mercado 

de trabalho. Esse artigo  apresenta resultados parciais da Pesquisa Integrada “Espaços 

sócio-ocupacionais e tendências do mercado de trabalho do Serviço Social no contexto de 

reconfiguração das políticas sociais no Brasil”, desenvolvida no âmbito do Programa 

Nacional de Cooperação Acadêmica – PROCAD5, e faz parte do terceiro eixo desse projeto. 

A investigação, de caráter preliminar,  baseada em um estudo bibliográfico e 

documental e em algumas pesquisas empíricas com as quais tivemos contato, fundamenta-

se no materialismo histórico-dialético e buscou averiguar como os conceitos supraditos 

estão sendo entendidos na contemporaneidade pelo Serviço Social e por outras categorias 

profissionais que fazem interface com ele. Indicamos também algumas tendências 

encontradas nas políticas sociais quanto às novas e antigas requisições postas aos 

assistentes sociais e o perfil de profissional que a elas corresponde. 

Para isso, compreende-se que o Serviço Social, assim como as profissões  com 

quem interage, insere-se na divisão social e técnica do trabalho, no contexto do capitalismo. 

Tal afirmação possibilita-nos apreender que o exercício profissional dessas categorias são 
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determinados histórica e socialmente e são configurados e reconfigurados pelos interesses  

antagônicos próprios de sociedades marcadas por relações de exploração.   

Daí o entendimento de que o trabalho realizado pelos assistentes sociais visa 

responder as necessidades das classes sociais criadas no estágio avançado do capitalismo. 

Trata-se de profissionais chamados para intervir na relação capital e o trabalho, via políticas 

sociais, considerando que dessa relação marcada pela desigualdade social derivam 

seqüelas que precisam ser enfrentadas pelas instituições sociais da ordem burguesa, 

especialmente pelo Estado. As políticas sociais são portadoras de interesses antagônicos 

mediados pelo Estado e constituem-se em instrumentos que visam minimizar as formas 

selvagens da exploração da força de trabalho pelo capital.  Cabe dizer que as 

constantes disputas e enfrentamentos entre as classes sociais6 no capitalismo geram  

demandas para as diversas profissões, as quais  respondem de acordo com o espaço que 

ocupam na divisão sócio-técnica do trabalho. A isso agrega-se um tipo determinado de  

formação profissional.  

 Ocorre que com as transformações societárias dos últimos 40 anos, o processo de 

mundialização, o aprofundamento da crise de implementação econômico-social do capital, a 

constituição de uma forte ofensiva de caráter neoliberal, sob a influência dos organismos 

multilaterais,  provocaram  mudanças significativa no papel do Estado, redimensionando sua 

atuação, que o torna, segundo a emblemática formulação de Netto:  máximo para o capital e 

mínimo para o social. Entretanto, a atuação do capital não apenas se restringiu a 

redimensionar o papel do Estado, mas tem sistematicamente, adentrado o núcleo das 

políticas sociais, estruturando a sua lógica, convertendo-as em serviços, vendidos no 

mercado.   

 É neste contexto, que buscamos o significado das designações conceituais dadas 

aos termos  competência e atribuição profissionais, no momento de um profundo processo 

de restauração do capital diante do esgotamento do modelo de acumulação denominado por 

alguns autores de rígido, próprio  do taylorismo-fordismo, o que se caracteriza como a   

terceira fase do estágio imperialista, que opera uma profunda revolução tecnológica, na 

informática e na robótica, caracterizada pela articulação entre conhecimento cientifico e 

política industrial.    Aqui o conhecimento é utilizado como força produtiva que agrega valor 

ao capital empregado. A concepção de inovação orienta a produção do conhecimento e há 

claro investimento na configuração de um perfil profissional adaptado e adaptável às 
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necessidades do setor produtivo. O caso da robótica e da automação são emblemáticos, 

pois eles realizam plenamente o processo de racionalização de mão de obra.    

A chamada terceira revolução industrial opera mudanças significativas nas diferentes 

dimensões da vida social. Não é demais considerar que essa revolução, que se iniciou na 

esteira ou linha de montagem, incide hoje na medicina, melhorando a qualidade de vida, na 

segurança interna e externa, no esporte, etc. Mas é preciso também considerar que a 

automação dos processos industriais e o uso massivo da informática tem  substituido os 

mais aptos profissionais em diversas áreas, de um lado, e tem sido fator que incide sobre a 

adaptação e acomodação dos diversos trabalhadores às condições de deterioração e 

precarização do próprio trabalho a que estão submetidos. Estudos vêm demonstrando, 

como resultado desse processo, a revogação de leis que garantiam acesso a direitos 

trabalhistas e sociais. As formas precarizadas de contratação: trabalhadores sem vinculo 

formal, sem concurso, sob a denominação de cargos genéricos,  expressam a tendência de 

desregulamentação. Ora, em face do desemprego, as diversas formas de precarização e 

flexibilização do trabalho, dos salários e dos direitos é, na linguagem do capital, “lucro” para 

o trabalhador. Com isso uma nova cultura do trabalho e um novo perfil de trabalhador estão 

se gestando. 

O texto que se segue está organizado em três tópicos que estão autoimplicados. 

Inicialmente apresenta-se  considerações atinentes ao debate sobre atribuições privativas e 

competências profissionais realizado pela professora Marilda Iamamoto, publicado em uma 

cartilha do CFESS, em 2012. Em seguida, delinea-se aproximações com a concepção e 

orientação do vocábulo competência, que na atualidade vem se sobrepondo ao conceito de 

atribuições privativas, chamando a atenção para a formação de tecnólogos, tanto em 

instituições públicas quanto privadas, especialmente em cursos relacionados à Gestão 

Pública e Social de projetos, programas e políticas sociais, entendendo que estes 

representam um perfil de profissional formado por competências e que, porventura, 

confrontam-se nos diversos espaços sócio-ocupacionais com as atribuições privativas e 

competências dos assistentes sociais. No terceiro item apresenta-se a  relação intrínseca 

entre  as demandas do mercado de trabalho profissional dos assistentes sociais e a pressão 

para a formação de determinado perfil profissional. A hipótese é a de que as exigências do 

atual mercado de trabalho advém da mudança no conteúdo e na racionalidade das políticas 

sociais, às quais são exigidos  procedimentos burocrático-formais pautados em normas pré-

estabelecidas. A hipertrofia da racionalidade instrumental-burocrática e operacional, que 

compõe o conteúdo do atual modelo de políticas social, repercute no Serviço Social, 

inclusive com claras implicações nas competências, requisições e exigências  sócio-

profissionais e política, com o que o exercício profissional fica  restrito à aplicação de 

normas para  administrar a concessão de benefícios, baseado em critérios seletivos, 
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quantitativos e condicionalidades, em uma racionalidade da calculabilidade, em 

procedimentos formais, manipulatórios.  

1. RETOMANDO A TEMÁTICA: atribuições privativas e competências na leitura de 
Marilda Iamamoto7   

 
 O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) lançou, em 2012, a edição ampliada 

da cartilha “Atribuições Privativas do/a Assistente Social: Em Questão”, a qual contempla o  

texto escrito no início deste século por Marilda Iamamoto, “Projeto profissional, espaços 

ocupacionais e trabalho do assistente social na atualidade”, que aborda a temática 

atribuições privativas e competências profissionais. 

 A autora inicia o texto ilustrando as estratégias neoliberais, orientadas pelos 

organismos internacionais, dentre eles o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial, de flexibilizar as relações políticas, econômicas e sociais dos países latino 

americanos, os quais propõem “substituir a “excessiva rigidez das regulamentações que 

freiam a mobilidade laboral e o crescimento” (2012, p. 35). Tais organismos reconhecem o 

aumento das desigualdades sociais e sugerem políticas sociais emergenciais, fragmentadas 

e pontuais. 

 Ela informa que as profissões por serem produtos históricos sofrem os efeitos dessas 

mudanças no campo do trabalho, com perdas de direitos e condições precárias.  Em razão 

disso, chama atenção que, neste contexto de desregulamentação do trabalho e de 

redimensionamento do Estado, o projeto ético-político do Serviço Social requer do 

assistente social um potencial renovado,  cujo maior desafio consiste em “traduzir o projeto 

ético-político em realização efetiva no âmbito das condições em que se realiza o trabalho do 

assistente social” (2012, p.36).   

Esclarece que, em virtude dessas transformações no mundo do trabalho, novas 

demandas são colocadas aos assistentes sociais e que em razão disso é requisitado a estes 

profissionais novas competências para responder àquelas demandas. Avançando, informa 

que as dúvidas existentes sobre a interpretação do estatuto jurídico que dispõe sobre as 

atribuições privativas e competências dos assistentes sociais, a Lei nº 8662/93, foram 

sanadas e explana o significado que tais conceitos possuem. Segundo ela, atribuição 

privativa é entendida como “prerrogativas exclusivas” da prática profissional dos assistentes 

sociais. Já competência é compreendida como “capacidade para apreciar ou dar 

resolutividade a determinado assunto, não sendo exclusivas de uma única especialidade 

profissional, mas a ela concernentes em função da capacitação dos sujeitos profissionais” 

(2012, p. 37). Quanto a significação etimológica, competência “trata-se da capacidade de 

                                                           
7 Assistente Social, doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP-. Professora 

Titular aposentada da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ - e, atualmente, Prof. 
Visitante da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. 
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apreciar, decidir ou fazer alguma coisa, enquanto a atribuição é uma prerrogativa, 

privilégio, direito e poder de realizar algo”.  

No que concerne às atribuição privativa, a referência estaria nos conceitos de 

matéria, área e unidade de Serviço Social. Em outras palavras, o discernimento sobre 

atribuições privativas dos assistentes sociais está hipotecado à interpretação da categoria 

profissional dos assistentes sociais e de seus organismos representativos, tendo como 

referencia os qualificadores matéria, área e unidade de Serviço Social.  

Numa consulta ao dicionário, Iamamoto descreve o sentido etimológico daqueles 

qualificadores: “a matéria diz respeito à substância ou objeto ou assunto sobre o que 

particularmente se exerce a força de um agente”; a “área refere-se ao campo delimitado ou 

âmbito de atuação do assistente social”; já a unidade consiste na “ação simultânea de 

vários agentes que tendem ao mesmo fim ou agrupamento de seres individuais, 

considerados pelas relações mútuas, que existem entre si, pelos seus caracteres comuns, 

suas mútuas dependências. Em síntese, a unidade de Serviço Social pode ser interpretada 

como o conjunto de profissionais de uma unidade de trabalho” (2012, p. 39).  

Após essas preliminares abordagens sobre esses conceitos, Iamamoto ratifica que a 

interpretação, para além da definição jurídica e etimológica dos termos, cabe ao conjunto 

dos assistentes sociais e seus organismos representativos, visto que se trata de decisão 

política. Deste modo, é preciso considerar o projeto ético-político hegemônico da categoria 

profissional para a interpretação dos termos em análise.  

Nesse sentido, para ela, dois níveis de observação se fazem necessários. O primeiro 

é considerar o contexto macrossocietário adverso e, o segundo, consiste nas repostas 

técnico-operativas e ético-políticas dadas pelo conjunto da categoria profissional a essas 

mudanças no cenário social. O desafio, neste contexto adverso, é viabilizar a efetivação do 

projeto ético-político. E, para isso, é fundamentalmente importante a análise da realidade em 

que se dá o exercício profissional. 

Com isso, o desvelamento das mediações existentes nas relações sociais presentes 

nos espaços ocupacionais e na sociedade fazem-se prementes, pois estas determinam e 

particularizam as atribuições e competências profissionais dos assistentes sociais. Destarte, 

para ela, deve-se existir interlocução entre a análise e o fazer efetivo no cotidiano do 

exercício profissional, de modo a constituir uma base real, considerando, portanto, a 

mediação do assalariamento. 

O entendimento que a autora elucida é de que a matéria do Serviço Social conforma-

se no conjunto das expressões da questão social. Tais expressões se moldam em razão das 

mudanças ocorridas na sociedade. Convoca os assistentes sociais a se inserirem em  

outros espaços, delegando-lhes outras competências e atribuições profissionais, cabendo, 
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portanto, aos profissionais do Serviço Social e seus órgãos representativos, interpretar o 

texto da lei8. 

Ao constituir a matéria do Serviço Social, segundo Iamamoto, a compreensão da 

questão social é de suma importância. Isto porque, o não entendimento desta pode levar 

o(a) assistente social a cair na armadilha de respostar as sequelas da questão social de 

forma moralista.  

Por fim, a autora conclui afirmando que para o aprofundamento das reflexões e trato 

atinentes aos conceitos de competência e atribuições privativas é necessário percorrer três 

vias. A primeira consiste na regulamentação, pelo conjunto CFESS/CRESS, dos artigos 4º e 

5º, da Lei nº 8662/93, que tratam, respectivamente, das competências e atribuições 

privativas dos assistentes sociais. A segunda via refere-se ao levantamento e 

sistematização do exercício profissional dos assistentes sociais, de modo a identificar as 

reais competências e atribuições exercidas pelos profissionais. E, por último, cabe fortalecer 

a política de capacitação profissional. Pelo segundo caminho nossa pesquisa tem 

enveredado, na perspectiva de captar as novas tendências das demandas, requisições 

competências do mercado de trabalho profissional dos assistentes sociais.  

 

2. A centralidade do conceito competência na contemporaneidade     
 

Os documentos oficiais brasileiros que materializam a política nacional de educação 

colocam a formação por competência como conceito central. A aproximação a esses 

documentos deu-se em razão da investigação de como os conceitos atribuição privativa e 

competências profissionais estão sendo entendidos pela Política Educacional, através da 

chamada “pedagogia das competências”.  

No levantamento realizado nas diretrizes da formação dos pedagogos, profissionais 

da área de educação, constamos poucas referências ao conceito atribuição privativa e, por 

outro lado, verificamos a centralidade do conceito competência. O que nos cabe investigar 

é: como esse conceito vem sendo entendido? A que possíveis propósitos e interesses ele 

visa atender?  

O conjunto de leis que norteia a política nacional de educação brasileira é datado 

final dos anos de 1990, período em que, por força da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, as profissões  foram levadas a suprimirem seus currículos mínimos e a 

                                                           
8 Nesse aspecto, o debate travado no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre os Fundamentos do Serviço Social na 

Contemporaneidade da UFRJ – NEFSSC e a pesquisa que estamos realizando, nos têm demonstrado que não basta o 

entendimento da questão social e de suas novas e antigas expressões. Faz-se necessário entender a mediação do Estado 

burguês no enfrentamento de tais seqüelas e as estratégias por ele utilizadas. Até o momento, podemos indicar as políticas 

sociais como as estratégias privilegiadas, de modo que é importante desvelar o conteúdo e a lógica das políticas sociais, a 

partir das necessidades a que visam atender. Elas podem determinar e/ou reconfigurar as competências e atribuições  sócio-

profissionais.   
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realizarem uma revisão da sua formação profissional.   Isso significa dizer que este conjunto 

de regulamentações (Leis, Planos e Diretrizes) é determinado historicamente e, por isso,  

cabe-nos atentar que sua formulação expressa-se num momento de contrarreforma do 

Estado e do ensino superior, portanto em um quadro de forte ofensiva do ideário neoliberal. 

 Uma breve e provisória aproximação ao tratamento que o conceito competência 

recebe nas profissões, e o significado que adquire, vemos que ele se  apresenta  

acentuadamente polissêmico. Suas origens remetem ao emprego no campo jurídico, que 

com sua disseminação foi apropriado pelos demais ramos do conhecimento. Entretanto, os 

documentos que tratam da Política Nacional de Educação, especificamente as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, institui o vocábulo competência, alinhado ao conceito de 

habilidades, de forma abrangente e central, propiciando diferentes definições e 

compreensões. 

 É importante chamar atenção para o movimento de instauração de perfis 

profissionais concatenados com os moldes da sociedade burguesa, do capitalismo 

avançado, cuja configuração societária é de desemprego estrutural, de precarização das 

formas de trabalho, em que o Estado responde às sequelas da questão social com políticas 

sociais focalizadas. Logo, os trabalhadores são convocados a se aventurarem na 

reprodução de suas vidas através do empreendedorismo, sendo responsabilizados pela sua 

própria empregabilidade. É notório, neste movimento, a reatualização da responsabilização 

dos indivíduos pelas suas dificuldades de reprodução social. Ainda nesta direção, é 

observável o crescimento, no âmbito cultural, de mecanismos para a manutenção da vida, 

como o apelo aos esoterismos, livros de autoajuda, misticismos, etc. 

O desenvolvimento de competências, alinhado à concepção de habilidades, visa 

capacitar os indivíduos a, por meio de dispositivos “criativos”, responderem aos problemas e 

dilemas da vida. Trata-se de uma ideia em que a formação profissional propõe capacitar e 

habilitar homens e mulheres a resolverem, no cotidiano, os problemas, os óbices que 

aparecerem no interior das relações sociais, mas não só. Percebe-se que, em razão do 

potencial polissêmico do vocábulo competência, a formação profissional orienta-se para 

preparar profissionais a atenderem as necessidades imanentes do capital,  relacionado ao 

modelo toyotista de produção, ao qual corresponde uma produção de mercadoria para 

consumo  imediato, cuja obsolescência é programada. Tem se mantido no mundo do 

trabalho aquele trabalhador que se adapta aos processos de precarização e às constantes 

perdas de qualidade do/no trabalho. Não aquele trabalhador que oferece resistência à 

precarização e perda de direitos, mas o que apesar delas ainda se mantêm e que se 

converte em empresário de si. Está em curso a gestão de uma nova cultura do trabalho, uma 

cultura da adaptação às novas normas da sociedade flexível.  
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Pela polissêmica do conceito, faz-se necessário situá-lo no interior da categoria 

profissional, tendo em vista a  intrínseca relação entre mercado de trabalho e formação de 

determinado perfil profissional.                 

 
3. MERCADO DE TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: limites tênues entre 
competências e atribuições privativas do Assistente Social 
 

 Observa-se, no interior de diversas instituições e espaços sócio-ocupacionais, um 

contínuo processo de contrarreforma administrativa, que busca nivelar deferentes 

profissionais em um mesmo cargo genérico, “que podem ser ocupados por assistentes 

sociais, embora não se caracterizem como cargo com exigência legal das atribuições 

privativas dessa profissão” (CFESS, 2012, p.18), incumbidos de se encaixarem aos diversos 

modelos de gestão voltados para a operacionalização de políticas sociais. Essa conjuntura 

de tentativa de retirada do conteúdo concreto das profissões, especialmente para o 

assistente social, traduz-se como uma perspectiva de controle social a serviço da ordem 

burguesa e não na direção do acesso a direitos, alicerçado no projeto ético-político 

profissional. 

 Essa ideologia do gerencialismo9, incorporada nas políticas sociais, traz riscos à 

formação profissional em Serviço Social e ao seu compromisso com o projeto ético-político e 

com a classe trabalhadora. Analisando as diretrizes curriculares aprovadas pela ABEPSS 

(1996) e homologadas pelo MEC (2001), percebemos o processo de flexibilização da 

formação acadêmica e o fim do currículo mínimo. Logo, inicia-se um processo de 

contrarreforma universitária, sob a perspectiva de uma “universidade operacional” (Chauí, 

2001), e implementada, especialmente, no contexto da política do REUNI (2007), a partir do 

governo Lula, com um “boom” de centros universitários, universidades virtuais e cursos Ead 

(Ensino à Distância). 

 Nesse contexto, o perfil profissional do assistente social,  defendido pela categoria 

profissional, de formação intelectual e cultural, humanista, de caráter generalista e crítico, é 

posto em questão, já que  Ministério da Educação não acatou as recomendações da 

ABEPSS na ratificação desse perfil e direcionou a formação para a lógica das capacidades 

e competências, grande parte delas, de cariz  tecnológico. Como afirma Ortiz: 

A formação profissional preconizada ao Serviço Social pelas diretrizes curriculares aprovadas pelo 
MEC nos reserva um determinado lugar na divisão social e técnica do trabalho - a de executor 
terminal (...), limitados à dimensão técnico-operativa” (2013, p.17) 

 Diante da racionalidade técnica exigida pelo mercado de trabalho, surgiram os 

Cursos Superiores de Tecnologia (CST), baseados numa formação rápida e por 

                                                           
9 A implementação da ideologia do gerencialismo nas políticas públicas tem sido uma constante. Seu enfrentamento  requer 

uma articulação constante com os princípios éticos políticos do Serviço Social, desvelando, no  cotidiano profissional, o que de 
fato é matéria de sua intervenção e não sucumbindo a intensa multiplicidade de competências requeridas pelo mercado de 
trabalho. 
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competências. Aqui, a exemplo, manteremos nossa análise no curso de Gestão Pública, 

assim  denominado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) por10: 

ter como foco o desenvolvimento de competências relacionadas à gestão, por meio de 
ferramentas e técnicas direcionadas ao processo de gestão de políticas, programas e projetos 
públicos, de modo a estabelecer novas práticas de coordenação e assessoramento na 

administração pública, assim como em empresas concessionárias de serviços públicos e 
organizações do Terceiro Setor. 

 

 Nos últimos anos, houve uma grande expansão dos cursos de tecnólogos no Brasil, 

tanto na esfera privada quanto na pública, fator este incentivado pela política do Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, 

instituído pelo Decreto nº 6.096/2007 e que começou a ser implantado a partir de 2008 nas 

universidades e institutos federais, os quais foram gradativamente aderindo ao programa. 

Chama-nos a atenção o CST em Gestão Pública e Social oferecido desde 2009 pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), com duração de dois anos e meio e exigência 

ínfima de 51 horas de estágio para obter a certificação. O corpo docente do curso é 

basicamente formado por profissionais da área da administração11 e da economia ofertando 

uma formação com pouco cunho político-social. 

 É nesse sentido que o conceito competência, nessa concepção de moldes técnicos, 

imediatos e de mudança de comportamento com fins adaptativos ao mercado vem 

ocupando o  espaço e se defrontando com as atribuições privativas das profissões, pondo 

em movimento aquelas  tendências próprias do mercado de trabalho da atualidade:  

desprofissionalização, desespecialização e desregulamentação, dando uma nova orientação 

de formação profissional, como os cursos tecnológicos. As profissões, transformadas em 

tecnologias sociais, fadadas a servirem como técnicas ou metodologias de solução de 

problemas, preocupadas não com o conhecimento em si, mas com sua aplicabilidade, tem 

no pragmatismo o fundamento de sua existência. 

 Com a eliminação das particularidades das profissões, os assistentes sociais passam 

a competir no mercado de trabalho com outras profissões, a exemplo dos profissionais de 

Gestão Pública e Gestão Social (além de outros cargos de tecnólogos), de caráter 

puramente tecnicista e sem formação ético-política, que dê parâmetros à sua atuação. Essa 

realidade acarreta sérias implicações, pois, o Serviço Social tende a ter seu caráter ético-

político, de formação intelectual e cultural generalista crítica, confrontado nos espaços sócio-

ocupacionais das políticas públicas e sociais, de sua gestão e na convivência com esses 

profissionais puramente tecnicistas, com possível diminuição da qualidade do trabalho 

                                                           
10 Na referida instituição, esse curso é oferecido na modalidade à distância, com duração de quatro semestres (dois anos), 

visando atender de forma rápida o mercado de trabalho. Não se menciona, no fluxograma do curso, a obrigatoriedade de 

realização de estágio para obtenção de diploma, menos ainda de disciplina voltadas para a formação cultural, ética e política 

dos profissionais. 
11 Na era do toyotismo, acumulação flexível em contexto neoliberal, a Administração ganhou status de gestão, a fim de 

atender a nova forma de organização do mercado de trabalho e surgiram os cursos de tecnólogos de administração, 

geralmente de duração de 2 a 2 anos e meio. 
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profissional, dado que almejam simplesmente uma resolutividade imediata de situações-

problema, sem condições de analisar as mediações constitutivas da realidade social 

brasileira ou de se referenciar pela totalidade social12.  

 A pesquisa vem demonstrando expressivo numero de assistentes sociais assumindo 

cargos genéricos, com contratação para serviços que não são privativos, que participa e é 

aprovado em concursos públicos que não garantem as suas atribuições privativas, mas 

fazem requisições para além delas, alegando serem competências do serviço ofertado por 

aquele cargo, muitas vezes normatizadas pelas políticas sociais, como frequentemente é 

visto, por exemplo, no INSS em relação ao cargo de analista do seguro social (com 

formação em Serviço Social), inserindo outras atribuições, além das regulamentadas na 

legislação da profissão. Constatamos que há uma dificuldade em se tecer uma interpretação 

precisa sobre o que seriam atribuições privativas, apenas com base na lei de 

regulamentação da profissão, uma vez que os diferentes campos de atuação estão 

atravessados pelas múltiplas manifestações da questão social e traçam uma linha tênue 

entre a prática profissional e as novas determinações do mercado.   

 O conjunto CFESS/CRESS tem fomentado esse debate, numa tentativa clara de 

aproximação dos profissionais da esfera de suas atribuições diante de novas demandas 

trazidas ora pelos usuários dos serviços, ora pelas próprias instituições13. Documentos 

elaborados  pelo conjunto CFESS/CRESS trazem levantamentos e debates realizados pela 

categoria profissional,  elencando atividades e instrumentos técnico-operativos utilizados 

pelos assistentes sociais de acordo com cada espaço ocupacional e em atividades trabalho 

interdisciplinares, onde se faz necessário identificar o papel do assistente social pelas suas 

atribuições e não pelas competências profissionais. Se o inverso ocorrer, se parâmetros 

institucionais forem absorvidos como atribuições profissionais, pode haver um 

distanciamento do Serviço Social com os princípios e valores historicamente construídos 

pela profissão, sendo o mais importante deles fomentar os interesses da classe trabalhadora 

e suas lutas na efetivação e ampliação de seus direitos de cidadania. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                           
12 Como afirma Ortiz: “Esvaziamento semelhante ocorre em relação ao conjunto de competências e habilidades que, pautado 

por nosso projeto profissional, exige que o assistente social se revele como um profissional capaz de desvendar os processos 

sociais em sua totalidade, identificando as particularidades que o Brasil assumiu e ainda assume no contexto capitalista 

mundial. (2013, p. 15) 
13 A exemplo dos “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na política de Assistência Social (2009)”, “Parâmetros 

para a atuação de Assistentes Sociais na Saúde (2010)”, “Subsídios para a atuação de Assistentes Sociais na Política de 

Educação (2011)”, “Reflexões sobre Atribuições Privativas do/a Assistente Social” e reedição do texto da professora Marilda 

V. Iamamoto sobre o “Projeto Profissional, espaços ocupacionais e trabalho do/a Assistente Social na atualidade (2012)”, 

“Atuação de Assistentes Sociais no sociojurídico – subsídios para reflexão (2014)”, dentre outros. 
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Em razão das mudanças ocorridas no mundo do trabalho, consequência da 

reestruturação produtiva, que responde à crise do capital ocorrida no final do século XX, o 

campo da educação sofreu alterações que visam constituir um perfil de profissional genérico 

e com capacidades multiprofissionais; apontando para um trabalhador polivalente e 

multifuncional. Paralelo a isso, a ampliação dos programas e serviços sociais, envolvendo a 

expansão do mercado de trabalho de muitos profissionais, cria demandas para um conjunto  

de profissões do social modificando internamente as profissões, suas atribuições, 

competências e respostas profissionais. Isso se dá não apenas no que se refere à um 

movimento de retirar das profissões sua natureza, matéria, saberes interventivos e 

habilidades, valores, conteúdos concretos da sua especialidade profissional, atribuindo-lhes 

múltiplas funções estranhas à sua cultura profissional, sob o argumento falso da 

“transdiciplinaridade”, mas, também,  pela via de imprimir às profissões uma lógica 

gerencialista, tecnocrática, que responde a uma padronização, que quebra com a dimensão 

ético-politica das profissões, já que  a política é administrada via sistemas, redes, registros, 

referenciadas por indicadores sociais pré-determinados, por metas previamente definidas e 

pelo conteúdo do controle social especificado em modelos, própria de uma racionalidade 

formal-abstrata (GUERRA, 2014, p. 58-59) . É o que Guerra tem denominado de perfil sócio-

técnico. 

A tecnologia no controle de metas e indicadores de gestão, dos quais os 

profissionais participam muitas vezes sem o saber (fazem, mas não sabem), faz parte da 

gestão racional do trabalho no âmbito das políticas sociais, resultando na cobrança de  

resultados quantitativos,  metas e  indicadores aparentemente neutros. Para a instituição e a 

própria lógica do capital é mais conveniente ter um profissional despolitizado (gestor público 

e não assistente social), um tecnólogo, que não questione a ordem vigente e alinhe 

objetivos profissionais com objetivos institucionais. 

 Logo, é importante que o assistente social enfrente esse desafio profissional e 

defenda com convicção a direção social estratégica do projeto ético-político, a qual aponta 

para a universalização das políticas públicas, mesmo que isso signifique em seu cotidiano, 

lutar contra os valores que atualmente são hegemônicos na sociedade capitalista. 

 Para tanto, a dimensão investigativa, a pesquisa, o fortalecimento da capacitação 

profissional na perspectiva do projeto ético-político profissional hegemônico são colocados 

como instrumentos estratégicos neste confronto.  A ampliação dos debates e discussões 

nos fóruns, grupos de pesquisa, seminários, conferências, colóquios devem ser ratificados e 

ampliados como forma de permitir a construção coletiva de estratégias profissionais e sócio-

políticas de enfrentamento da lógica do capital e de efetivação do projeto profissional e do 

projeto de sociedade que este projeto encerra. 
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