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RESUMO 

 
O presente trabalho trata do mercado de trabalho dos assistentes sociais em Sergipe-
Brasil, considerando a formação profissional, a vinculação institucional e distribuição 
territorial destes profissionais. O estudo foi realizado mediante o desenvolvimento do 
projeto investigativo “Os espaços sócio-ocupacionais do Serviço Social na 
contemporaneidade”, na disciplina Fundamentos Históricos Teóricos Metodológicos 
do Serviço Social com alunos do curso de Serviço Social, da Universidade Tiradentes 
(UNIT), no ano de 2010. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Mercado de trabalho; Serviço Social; Formação profissional, 
exercício profissional; território 
 

I - INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo sistematiza os dados coletados com assistentes sociais do 
território Agreste Central Sergipano, localizado no estado de Sergipe e no Brasil, no 
período de novembro a dezembro de 2010.  A pesquisa foi realizada mediante o 
desenvolvimento de um projeto investigativo denominado “Os espaços sócio-
ocupacionais do Serviço Social na contemporaneidade”, na disciplina Fundamentos 
Históricos Teóricos Metodológicos do Serviço Social III (FHTM III) com alunos do 4º 
período da Universidade Tiradentes (UNIT), do curso Serviço Social da cidade de 
Itabaiana, um dos municípios que compõe o referido território, cujo foco principal foi 
investigar o mercado de trabalho dos assistentes sociais em Sergipe-Brasil, 
considerando a formação profissional, a vinculação institucional, o exercício 
profissional e a distribuição territorial destes profissionais.  

O roteiro de entrevista, composto por duas partes, abarcou o espaço social em 
que estão inseridos os agentes profissionais, mediante coleta de informações do 
profissional, tais como idade, sexo, local de residência, local e ano de formação; 
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participação em eventos de capacitação e/ou atualização profissional, de forma 
conformar o perfil dos mesmos. A segunda parte abordou informações do exercício 
profissional, explicitamente sobre a instituição que atua; vínculo empregatício; carga 
horária; política(s) trabalhada(s); competências, atribuições e atividades, usuários do 
Serviço Social, abrangendo assim, como indica Bauer & Gaskell (2002), os estratos 
sociais, funções e categorias conhecidas (categorias externas). Já a investigação sobre as 
possibilidades, limites e desafios profissionais e a relação entre o fazer cotidiano e o 
marco legal do Serviço Social brasileiro, abrangeu as representações (categorias 
desconhecidas, internas) tais como opiniões, crenças, ideologias que se relacionam aos 
ambientes sociais os quais são dinâmicos e produzem diferenças com respeito à 
representação social, como é o caso do local de atuação profissional.  

A escolha por um roteiro de entrevista com perguntas semi-estruturadas (pré-
formuladas), em anexo, visou à reconstrução da história profissional de cada indivíduo 
pesquisado, considerando a singularidade e o universal, o pessoal e o social, haja vista 
que cada assistente social entrevistado foi tomado como uma síntese individualizada e 
ativa da sociedade que o envolve. (Goldenberg, 2002). 

Assim sendo, a pesquisa envolvendo os discentes de Serviço Social na disciplina 
Fundamentos Históricos Teóricos Metodológicos do Serviço Social, objetivou favorecer 
aos alunos a compreensão sobre o processo de inserção dos assistentes sociais no 
mercado de trabalho contemporâneo, problematizando os vínculos institucionais, as 
condições de trabalho, as estratégias adotadas pelos profissionais, enfim, viabilizar aos 
alunos o contato direto com o cotidiano profissional e a apreensão da trajetória teórico-
prática do Serviço Social no contexto da realidade social, bem como o conhecimento 
sobre o trabalho profissional no processo de produção e reprodução social no contexto 
neoliberal no Brasil e no Nordeste, conforme prevê a ementa da disciplina em questão, 
acatando o que está posto no Núcleo de fundamentos do trabalho profissional, 
Conteúdos Curriculares das Diretrizes Curriculares da Profissão, resolução nº15 de 
13/3/02, que prevê o estudo dos “elementos constitutivos do Serviço Social como uma 
especialização do trabalho: sua trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, os 
componentes éticos que envolvem o exercício profissional [...].”  

Com a execução da pesquisa foi possível mapear onde e como os assistentes 
sociais se distribuem no mercado de trabalho do território Agreste Central sergipano; as 
demandas postas a estes profissionais, bem como as condições de trabalho dos mesmos, 
atendendo assim, aos seguintes objetivos: identificar os espaços sócio-ocupacionais do 
Serviço Social na atualidade, as novas demandas, as atribuições, as competências, as 
atividades do assistente social em seu espaço sócio-ocupacional e instrumentalidade que 
o assistente social lança mão em seu exercício profissional; conhecer as possibilidades, 
encontradas, os limites enfrentados e os desafios inerentes ao exercício profissional em 
cada espaço sócio-ocupacional e estabelecer relação entre os espaços sócio-
ocupacionais, o exercício profissional do assistente social e o projeto ético-político do 
Serviço Social brasileiro. 

Para alcance dos objetivos acima propostos, adotou-se a pesquisa do tipo 
quantitativa e qualitativa, tendo como universo os 45 assistentes sociais presentes no 
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território do agreste sergipano e como amostra 17 profissionais, correspondendo a 37,77 
% do universo selecionado a partir de dois critérios: profissionais dos quatorzes 
municípios que compõem o território e profissionais de todas as políticas sociais e 
espaços sócio-ocupacionais existentes nos municípios.  

Após a coleta dos dados, as informações foram expostas e analisadas em sala de 
aula, juntamente com os alunos que realizaram a pesquisa e posteriormente a análise e 
interpretação dos dados foram conduzidas no sentido de construir, em um primeiro 
momento o perfil dos profissionais do universo da pesquisa e em um segundo momento, 
o perfil dos que compõem a amostra.  

No que concerne ao universo de pesquisa, preliminarmente, foi possível afirmar 
que dos 14 municípios pesquisados, todos, ou seja, 100% têm assistentes sociais, 
perfazendo um total de 45 profissionais.  A incidência maior (15 ou 33,33%) de 
profissionais em atividade atua em Itabaiana, cidade pólo do território, a qual centraliza 
os serviços públicos de maior complexidade no território, tais como hospital de média 
complexidade, Centro de Referência Especial em Assistência Social (CREAS), Centro 
de Atendimento Psicossocial (CAPS), além do setor de serviços como universidades 
(pública e privada) e comércios particulares, principal atividade comercial do 
município. 

Deste universo, identificou-se que 41 são do sexo feminino e 4 masculino; os 
assistentes sociais estão inseridos nas políticas públicas, predominantemente na política 
de Assistência Social com 31 assistentes sociais (68,88%), seguido da política de Saúde 
com 10 assistentes sociais (22,22%), Assistência Sociojurídica com 3 assistentes sociais 
(6,66%) e das políticas de Educação, Saúde e Assistência concomitantemente, com 1 
profissional (2,22%); as organizações as quais estes profissionais estão vinculados são 
44 (97,77%) pertencentes ao serviço público estatal, sendo 41 (91,11%) na esfera 
municipal (Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), CREAS, Secretaria 
Municipal de Assistência Social (SMAS), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
Unidade Básica de Saúde (UBS), Hospital e Maternidade Regional); 3 na esfera 
estadual (Fórum de Justiça e Penitenciária) e, 1 no terceiro setor. 

Com base na amostragem composta por 17 entrevistados, correspondendo a 
37,77% do universo, foi possível construir o perfil dos profissionais e fazer uma análise 
mais profunda do exercício profissional, identificando as contradições vivenciadas pelos 
entrevistados, bem como a representação social de seu exercício profissional. 

Os assistentes sociais presentes no território são novos, no que diz respeito à 
idade e tempo de formação, visto que possuem idade na faixa de 26 a 39 anos e tem de 
02 a 15 anos de formação, demonstrando que apesar da retração das políticas sociais, os 
assistentes sociais com pouco tempo de formação estão conseguindo se inserir no 
mercado de trabalho, principalmente devido à descentralização de algumas políticas 
sociais brasileira, como veremos adiante. 

Os entrevistados são majoritariamente do sexo feminino, pois dos 17 
profissionais, 16 são mulheres, reforçando o histórico perfil de feminilização do Serviço 
Social. A feminilização da profissão tem sido uma característica mais observada nos 
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últimos anos, demonstrando um olhar mais cuidadoso dos profissionais sobre a questão 
de gênero, que perpassa não só a composição da categoria profissional, como também a 
demanda das mulheres por serviços específicos como as questões relativas à 
sexualidade e violência, entre outras. 

Outra característica levantada, diz respeito ao local de residência, apontando que 
10 entrevistados residem nas cidades que trabalham e 07 em outros municípios, na 
cidade pólo do território (Itabaiana) ou na capital do estado (Aracaju), em decorrência 
das precárias condições da maioria dos municípios e das cidades sergipanas e da 
proximidade destas com a capital. 

Sobre o processo formativo, 11 dos 17 assistentes sociais se graduaram em 
universidade privada e somente 06 em universidade pública e, 10 possuem 
especialização, sendo todas latu senso, realizadas, assim como a graduação, em 
universidades e/ou faculdades particulares, seguindo uma tendência de privatização e 
mercantilização da formação em Serviço Social no Brasil, conforme dados apresentados 
por Iamamoto. (2009a). 

Com o intuito de dar conta dos objetivos propostos, o trabalho em questão está 
estruturado em duas partes, além da introdução e das considerações finais. Na primeira 
parte intitulada “Contextualizando e caracterizando o Território Agreste Central”, 
fazemos, em um primeiro momento, uma discussão sobre a o processo de 
territorialização do estado de Sergipe e em um segundo, aprestamos o estado e o 
território, lócus da pesquisa, com ênfase nos indicadores geográficos, econômicos, 
políticos e sociais. A segunda parte, denominada “Mercado de trabalho e Serviço 
Social: uma análise a partir da presença do assistente social no território Agreste 
Central do estado de Sergipe, Brasil” desenvolvemos uma reflexão sobre o exercício 
profissional do assistente social, apresentamos e analisamos os resultados da pesquisa 
correlacionando com a formação e o exercício profissional dos assistentes sociais 
brasileiros. 

 

II – CONTEXTUALIZANDO E CARACTERIZANDO O TERRITÓRIO 
AGRESTE CENTRAL 

A discussão sobre o território não é nova, tanto do ponto de vista teórico como 
do prático. A palavra território refere-se a uma área delimitada sob a posse de um 
animal (habitat), de uma pessoa ou de um grupo de pessoas (casa, bairro, região), de 
uma organização ou de uma instituição (área de abrangência). Nos dias atuais o 
território é também concebido como um espaço delimitado, constituídos por relações 
que envolvem uma gama infindável de atores que vão territorializando as suas ações. 

Para o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) (2004 apud SERGIPE, 
2007: 06), território é: 

Espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 
multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a 
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sociedade, a cultura, a política e as instituições – e uma 
população com grupos sociais relativamente distintos, que se 
relacionam interna e externamente por meio de processos 
específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que 
indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. 
 

Foi com base na concepção de território, acima apresentada, que a Secretaria de 
Estado do Planejamento (SEPLAN) do estado de Sergipe construiu os Territórios de 
Planejamento e implementou o Plano de Desenvolvimento Territorial Participativo 
(PDTP), com a perspectiva de instituir um novo processo de planejamento das políticas 
públicas, cujas ações e decisões sejam tomadas a partir das demandas dos diferentes 
setores do Estado e da população com envolvimento de representantes de instituições 
governamentais, organizações não governamentais (ONGs), movimentos sociais e a 
população em geral.  Foi concebido como um conjunto organizado de diretrizes 
estratégicas, objetivos e metas relativas às ações e investimentos que garantirão o 
desenvolvimento sustentável do Estado em base territorializada e assegurar que as 
diretrizes estratégicas, inclusão pelo direito e pela renda, sejam alcançadas. 

A diretriz inclusão pelo direito tem a perspectiva de garantir a população o 
acesso às políticas públicas de corte social – saúde, educação, assistência social, 
segurança pública, desenvolvimento urbano, cultura, esporte e lazer, além da 
modernização e democratização da administração pública. As políticas agrária, agrícola, 
indústria, comércio, turismo e as ações que visam garantir o melhoramento do sistema 
viário e de transporte além do acesso à energia e ao saneamento ambiental estão 
inseridas na diretriz inclusão pela renda, em função da possibilidade de geração de 
emprego e renda, e/ou da ocupação da mão-de-obra, pelo menos no plano teórico e das 
intenções. 

Essa estratégia de planejamento foi pensada e implementada, segundo a 
SERGIPE/SEPLAN (2007), tendo em vista a necessidade de revisão não apenas 
conceitual, mas, sobretudo legal, estrutural e operacional do processo de planejamento, 
historicamente adotada em Sergipe e no Brasil, que produzia dados ‘sem crítica’; 
políticas, programas e projetos fragmentados desarticulados e descoordenados, aliado a 
ineficiência dos mecanismos de controle social existentes; a desvalorização do processo 
de planejamento; o processo de decisão e de operacionalização das ações (em gabinetes 
e pensados a partir da oferta) e a constatação de que o Plano Plurianual (PPA) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) eram instrumentos fictícios. 

O PDTP foi adotado com vistas a: 
melhorar o desempenho gerencial da Administração Pública e 
contribuir para efetividade das ações e dos programas (...) 
Instituir um novo processo de planejamento, em base territorial 
e cujas ações e decisões sejam tomadas efetivamente a partir das 
demandas dos diferentes setores e da população, isto é, um 
processo participativo. (SERGIPE, 2007: 03-04). 
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Na adoção do PDPT foram consideradas, além da experiência do MDA/SDT72, 

outras experiências brasileiras, a exemplo do Programa de Desenvolvimento Regional 
Sustentável (DRS) do Banco do Brasil; o Programa Estratégico de Desenvolvimento 
Sustentável da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) e o Programa de 
Políticas Regionais do Ministério de Integração Nacional. Buscou-se também 
fundamentação em experiências internacionais; os arranjos territoriais franceses e os 
pactos territoriais italianos. 

A instituição desse modelo de planejamento e de gestão das políticas públicas 
exigiu a adoção de uma metodologia que “(...) levasse em conta o território e cujas 
ações e decisões sejam tomadas efetivamente a partir das demandas dos diferentes 
setores e da população, isto é, um processo participativo.” (SERGIPE, 2007: 9).  

A definição dos territórios teve por base cinco dimensões da reprodução dos 
atores sociais: econômico-produtiva (produção, concentração fundiária, renda e finanças 
públicas); social (população, educação e vulnerabilidades socioeconômica); geo-
ambiental (vegetação, geomorfologia, pedologia, geologia, hidrografia e clima); 
político-institucional (capital social) e sociocultural (cultura) e foi produto de diversos 
encontros com participação de representantes das três esferas do Estado e da sociedade 
civil organizada, porém sem a participação das pessoas que residem e fazem os 
territórios. 

Os encontros resultaram após discussões e concertações políticas e dos 
diagnósticos técnicos (SERGIPE, 2007), na constituição de oito territórios73, 
englobando os 75 municípios sergipanos, conforme quadro abaixo. 

Quadro 01 – Territórios de Planejamento Construídos 

Território N° Municípios Municípios 

Sul Sergipano 11 Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, 
Indiaroba, Itabaianinha, Pedrinhas, Salgado, 
Santa Luzia do Itanhy, Tomar do Geru e 
Umbaúba. 

Centro Sul 
Sergipano 

05 Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas, 
Simão Dias e Tobias Barreto. 

Grande Aracaju 09 Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’ 
Ajuda, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora 
do Socorro, Riachuelo, São Cristovão e 

                                                
72 Frisa-se que a construção de políticas públicas com base territorial não é nova. O governo federal 
brasileiro, através do MDA, Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), vem trabalhando com essa 
estratégia, desde o ano de 2003, e até o momento já institui 160 territórios rurais, localizados nas cinco 
regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste. 
73 Decretos n° 24.338 e nº 24.339 de 20.04.07 instituindo os Territórios de planejamento e o processo de 
Planejamento territorial Participativo e adesão dos municípios ao PDTP. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

92 

Santo Amaro das Brotas. 

Leste Sergipano 09 Capela, Carmópolis, Divina Pastora, General 
Maynard, Japaratuba, Pirambu, Rosário do 
Catete, Santa Rosa de Lima e Siriri. 

Agreste Central 
Sergipano 

14 Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei 
Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, 
Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, 
Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São 
Domingos e São Miguel do Aleixo. 

Baixo São 
Francisco 
Sergipano 

14 Amparo do São Francisco, Brejo grande, 
Canhoba, Cedro de São João, Ilha das 
Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, 
Muribeca, Neópolis, Pacatuba, Própria, 
Santana do São Francisco, São Francisco e 
Telha. 

Médio Sertão 
Sergipano 

06 Aquidabã, Cumbe, Feira Nova, Graccho 
Cardoso, Itabi e Nossa Senhora das Dores. 

Alto Sertão 
Sergipano 

07 Canindé do São Francisco, Gararu, Monte 
Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 
Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e 
Porto da Folha. 

 

O “Território Agreste Central”74 como passou, recentemente a ser reconhecido, 
localiza-se no centro-noroeste do estão de Sergipe, que faz divisa com o estado da 
Bahia, sendo formado por quatorze municípios: Areia Branca, Campo do Brito, Carira, 
Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, 
Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, S. Domingos e São Miguel do Aleixo, Possui 3.123,2 
Km2, o que representa 14,2% da superfície territorial do estado e uma população de 
222.197 habitantes, 3ª maior população do estado.  

Quanto aos indicadores sociais o território conta com uma taxa de analfabetismo 
de 32%; déficit habitacional de 2.794 unidades habitacionais; taxa média de urbanização 
de 49,76% ; de mortalidade infantil de 25,52% por 1000 nascidos vivos, a 4ª maior taxa 
entre os oito territórios sergipanos; a média de índice de domicílios com abastecimento 
de água ligado à rede pública é de 63% a 4ª maior do estado; a cobertura de coleta de 
lixo é de 58,9%, a 2ª dentre os oitos territórios, porém não há nenhum tipo de 
tratamento dos resíduos sólidos coletados; somente 12,3% dos domicílios contam com 
esgotamento sanitário;  81,2% dos domicílios tem acesso à energia elétrica; 34,13% da 

                                                
74 Caracterização construída a partir das informações contidas no Plano de Desenvolvimento 
do Território: Agreste Central Sergipano, 2008. 
  



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

93 

população são considerados indigentes, segundo dados do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD/ONU, 2000); a renda per capita média é  R$ 96,00. A 
segunda melhor do estado. Apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 
0,646, ocupando a 2ª melhor posição entre os oito territórios. 

Abriga o Parque Nacional da Serra de Itabaiana, unidade de conservação federal 
do grupo de proteção integral, conforme legislação ambiental brasileira; três projetos de 
irrigação para produção de legumes e verduras; concentra seis assentamentos de 
Reforma Agrária, frutos da luta do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 
movimento social popular de maior expressividade no Brasil e implantados pelo Estado 
por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e 
uma comunidade tradicional remanescente de quilombo. 

O território Agreste Central Sergipano conta com 8.240 pessoas ocupadas no 
setor industrial e 16.160 no setor se serviços, setor que mais cresce no Brasil, segundo a 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2005). O setor agrícola ocupa o maior 
número de trabalhadores. 

Os 14 municípios que formam o território contam com um número significativo 
de associações comunitárias, estimuladas pelo Estado e criadas para dar conta da 
ausência do Estado com a minimização e transferência de responsabilidades destes para 
a sociedade civil e o mercado, processo iniciados no final dos anos 80 e consolidado nos 
anos 90 do século XX, respectivamente, quando da adoção do receituário neoliberal 
pelo Estado brasileiro e, de conselhos gestores de políticas públicas instituídos em todos 
os municípios para fazer o controle social das políticas sociais, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988, artigos 204 e 205. 

O município de Itabaiana, onde está localizada a Universidade Tiradentes, 
concentra as atividades produtivas ligadas ao comércio e serviços, além dos serviços 
públicos de média e alta complexidade, a exemplo de universidades pública e privada, 
ensino profissionalizante, hospital e maternidade. 

No processo de construção do PDTP foi diagnosticado que o “(...) quadro 
político-institucional do território evidencia a fragilidade das instituições públicas na 
aplicação das políticas e a reduzida capacidade de gestão e de articulação dos gestores 
municipais.” (SERGIPE, 2008) e construído de forma participativa a missão: 
“Desenvolver as potencialidades econômicas do Agreste Central, a partir do 
envolvimento das suas organizações representativas, fortalecendo a participação popular 
e garantindo o acompanhamento da efetividade das políticas públicas, de modo a 
contribuir para o desenvolvimento sustentável do estado de Sergipe”; a visão de futuro: 
“tornar o Agreste Central reconhecido em Sergipe como um território referência na 
cultura empreendedora, que respeita e valoriza as decisões populares, e que, a partir da 
democratização das políticas públicas, contribui para a redução das desigualdades 
sociais e econômicas entre os municípios do território” e seus valores: respeito às 
origens, comprometimento, união, trabalho, determinação, receptividade, perseverança, 
humildade, honestidade, criatividade, religiosidade, companheirismo, solidariedade, 
empreendedorismo e identidade com a terra. (SERGIPE, 2008). 
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Ressalta-se que as ações em desenvolvimento e a serem desenvolvidas pelo 
Estado e por organizações não governamentais e privadas, bem como o exercício 
profissional do assistente social devem considerar a realidade econômica, política, 
social, cultural e ambiental, ou seja, os indicadores acima descritos, do território, bem 
como a missão, a visão de futuro e os valores identificados pelos atores sociais 
presentes no mesmo, no sentido de enfrentá-lo e superá-los, no caso dos indicadores; 
fortalecê-los e consolidá-los, no caso da missão e dos valores, e de cotidianamente 
buscar alcançá-la, no que tange a visão de futuro. 

Dar continuidade ao processo de conhecimento do território com foco na 
presença do Serviço Social no mesmo e refletir sobre o mercado de trabalho e o 
exercício profissional do assistente social se constituem os objetivos do próximo item. 

 

III - MERCADO DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL: UMA ANÁLISE A 
PARTIR DA PRESENÇA DO ASSISTENTE SOCIAL NO TERRITÓRIO 
AGRESTE CENTRAL DO ESTADO DE SERGIPE, BRASIL 
 

Pensar o exercício profissional na atualidade nos remete a uma análise que vai 
além das condições postas institucionalmente e das características do exercício 
profissional no Brasil e no Agreste Sergipano. Remete-nos uma reflexão sobre o 
exercício profissional contemporâneo e todas as injunções a ele postas, tais como as 
novas configurações no mundo do trabalho acirradas pela condução neoliberal das 
políticas sociais, bem como de um projeto pós-moderno que rebate no nível ideo-
cultural do modo de ser das pessoas. 

Mota (2009) ao analisar a realidade contemporânea recorre a Harvey (2004) e 
afirma que: 

Qualificado por muitos como um período em que o trabalho 
perdeu a sua centralidade, fato é que os anos que se seguiram à 
década de 80 são palco de um processo de restauração 
capitalista, assentada num duplo movimento: 1) a redefinição 
das bases da economia-mundo através da reestruturação 
produtiva e das mudanças no mundo do trabalho; 2) a ofensiva 
ideopolítica necessária à construção da hegemonia do grande 
capital, evidenciada na emergência de um novo imperialismo e 
de uma nova fase do capitalismo, marcada pela acumulação com 
predomínio rentista. (MOTA, 2009: 8-9) 

 
A condução da economia brasileira na nova perspectiva de um capitalismo 

financeiro, denominada por Mota (2009) de rentista, aliado aos avanços tecnológicos 
reflete diretamente na redução de postos de trabalho no comércio e na indústria, não só 
aqui no Brasil, mas na América Latina como um todo. Por outro lado cresce a oferta de 
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serviços ampliando o setor terciário, o qual, apesar do processo de ampliação, não 
comporta a todos os trabalhadores expulsos do setor secundário. Assim sendo, é visível, 
não só no território sergipano, mas em todo o Continente a presença da informalidade. 
(GRAVE, 2002). Tal realidade também influencia na composição do mercado de 
trabalho do Agreste Sergipano, que tem como principais atividades produtivas a 
agricultura, com forte presença da agricultura familiar, o comércio, seguindo do setor de 
serviços, sejam ofertados pelo Estado, os denominados serviços públicos estatais, ou 
pelo setor privado. 

No que concerne a redução das políticas sociais e a sua centralidade na política 
de assistência, é possível notar o impacto tanto no cotidiano dos usuários dos serviços 
sociais, como na inserção do assistente social no mercado de trabalho. Para Mota (2009: 
9),  

Orquestrada pela ofensiva neoliberal, a ação sociorreguladora do 
Estado se retrai, pulverizando os meios de atendimento às 
necessidades sociais dos trabalhadores entre organizações 

privadas mercantis e não‐mercantis, limitando sua 

responsabilidade social à segurança pública, à fiscalidade e ao 
atendimento, através da assistência social, àqueles 
absolutamente impossibilitados de vender sua força de trabalho 
(...) 
 

A falta de políticas promocionais, principalmente de educação e de capacitação 
profissional e geração de emprego e renda, tem conduzido a população usuária de 
serviços sociais a uma condição subalterna de dependência às políticas e programas 
assistenciais, expressa em um discurso profissional que indica “a acomodação dos 
usuários e o baixo nível de instrução dos mesmos”. Esse quadro limita um possível 
processo de ruptura com práticas clientelistas e populistas do poder local que restringem 
a prática do assistente social na medida em que os mesmos apontam que sofrem com a 
“interferência político-partidária”, concorrendo ainda, para um crescimento das 
precárias condições de vida e trabalho da população. O assistente social tem sua prática 
diretamente impactada por essa realidade, seja no trato dos seus usuários, seja na sua 
inserção no mercado de trabalho. 

Assim sendo, o exercício profissional é permeado de possibilidades, limites e 
desafios, de forma que os assistentes sociais são cotidianamente impelidos a buscar “o 
fortalecimento dos vínculos familiares” esgarçados pelas condições precárias de vida. 
Apesar da ampliação das políticas sociais após a promulgação da Constituição de 1988, 
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das leis orgânicas destas políticas75 e de estatutos, a exemplo do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA)76, do Idoso77 e da Cidade78, a partir dos anos 90 do século XX, 
incluindo a regulamentação da assistência social enquanto uma política pública, a partir 
dos anos 2000, com a implementação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS) em 2004 e do Sistema Único de Assistência Social79 (SUAS) em 2005, 
instrumentos essenciais ao processo de efetivação da assistência social à condição de 
política de Estado, muitas famílias, ainda não estão sendo atendida pelas políticas, 
programas e projetos sociais, incluindo os programas de transferência de renda, a 
exemplo Programa Bolsa Família (PBF), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI), Projovem Urbano e Rural, Benefício da Prestação Continuada (BPC), 
reafirmando o histórico processo de decesso a terra, a saúde, a educação, a moradia 
digna, entre outros de grande parte da população brasileira. 

Diante de tal realidade os profissionais são impelidos a “viabilizar alguns 
mínimos sociais” como forma de contemporizar a pobreza extrema de algumas famílias 
que buscam as organizações assistenciais dos municípios e do território.  

Para além de ações imediatas, e da burocracia fragmentada, alguns assistentes 
sociais voltam-se para a “contribuição da autonomia dos usuários, de forma a unir 
ferramentas técnico-operativas e lançar mão do instrumental teórico-metodológico, 
ético-político e técnico-operativo, bem como das leis, programas e projetos sociais” 
como possibilidade de trabalho.  

A inserção do assistente social no mercado de trabalho, como dito, também é 
impactada pelas transformações societárias quer seja na dificuldade de materializar sua 
prática devido à redução das políticas sociais, quer seja pela precarização de seu 
trabalho. Assim sendo, os profissionais identificam como limites profissionais 
“conseguir atender a todos os usuários” haja vista o processo seletivo que a ele é 
                                                
75 Lei Orgânica da Saúde (LOS) – Lei nº 8.080/90; Lei Orgânica da Seguridade Social (LOSS) – Lei nº 
8.212/91; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – Lei nº 8.742/93; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº 9.394/96;  Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional 
(LOSAN), Lei nº 11.346/2006. 
76 Lei nº 8.069/90. 
77 Lei nº 8.842/94. 
78 Lei nº 10.257/01. 
79 Sistema público que organiza, de forma descentralizada, os serviços socioassistenciais no Brasil. Com 
um modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e recursos dos três níveis de governo para a 
execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), envolvendo diretamente 
as estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. Coordenado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o Sistema é composto pelo poder 
público e sociedade civil, que participam diretamente do processo de gestão compartilhada.  
O Suas organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social: Proteção Social Básica, 
destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e 
benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social e Proteção Social Especial, 
destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos 
violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. 
(www.mds.gov.br). 
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imputado pela diferença entre demandas e recursos. Assim fica posto o caráter 
fiscalizador e punitivo que o assistente social assume, já indicado por Marilda 
Iamamoto (1994: 100), 

O Serviço Social, como profissão, situa-se no processo de 
reprodução das relações sociais, fundamentalmente como uma 
atividade auxiliar e subsidiária no exercício do controle social e 
na difusão da ideologia da classe dominante entre a classe 
trabalhadora. Isto é: na criação de bases políticas para o 
exercício do poder de classe. Intervém, ainda, através dos 
serviços sociais, na criação de condições favoráveis à 
reprodução da força de trabalho. Por outro lado, se essas 
relações são antagônicas; se, apesar das iniciativas do Estado 
visando ao controle e à atenuação dos conflitos esses se 
reproduzem, o Serviço Social contribui, ainda, para a 
reprodução dessas mesmas contradições que caracterizam a 
sociedade capitalista. 

 
Como conseqüência, o profissional observa que sua prática é demarcada pela 

necessidade de “desenvolver os projetos mantendo a confiança e credibilidade de 
assistência entre gestor e usuários”, superar a “distância entre as demandas dos usuários 
e a oferta do Estado e a falta de esclarecimento e de conhecimentos dos gestores 
públicos sobre as políticas, programas e projetos sociais”. Neste caso, fica posta a 
contradição inerente a prática institucionalizada do assistente social que se vê entre duas 
forças contrárias, impelido a atender as imposições institucionais e ao mesmo tempo 
reafirmar o compromisso com a qualidade do serviço prestado ao usuário conforme 
afirma o Código de Ética Profissional em vigência. (CÓDIGO DE ÉTICA, 1993).   

Portanto, os assistentes sociais entrevistados esbarram em limitações que 
dificultam a concretização de suas ações cotidianas. Limitações que muitas vezes estão 
postas pela burocracia que fragmenta a ação profissional ou na ausência de recursos 
institucionais tais como a “inexistência de veículos para realização das visitas, de 
estrutura física”, ou ainda de recursos humanos que dificultam o “trabalho em rede e a 
interdisciplinaridade”, expressa no “número de profissional aquém da demanda”. Estes 
aspectos se configuram em questões que limitam a prática do assistente social e criam 
distanciamento entre os projetos dos profissionais, das instituições e dos usuários. 
(YASBEK, 1999). 

A precarização do trabalho do assistente social no Agreste Central Sergipano 
reafirma a realidade vivida por milhões de brasileiros. Deste modo, os dados 
confirmaram o processo de precarização que vem sendo vivenciado pela classe 
trabalhadora brasileira e pelos assistentes sociais em decorrência da reestruturação 
produtiva e da minimização do Estado capitaneados pelos organismos multilaterais com 
mais intensidade a partir dos anos 90 do século passado, principalmente no que se refere 
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à redução dos gastos sociais do Estado sentida na falta de concursos públicos e no 
aumento de contratos temporários.  

Para Grave (2002), as mudanças no mundo do trabalho têm incidido não só 
sobre a mão-de-obra menos qualificada, mas também sobre os profissionais graduados, 
tais como os assistentes sociais, que se vêm alijados do mercado de trabalho ou atuando 
de forma precária, acirrando a competitividade e a “universalização da insegurança” 
com impacto no processo organizativo da categoria profissional. 

A realização de concursos públicos tem sido para os assistentes sociais 
brasileiros a garantia de estabilidade profissional e de materialização de sua força de 
trabalho. No entanto, esta realidade não foi atestada na pesquisa, pois dos 17 
entrevistados somente 7 profissionais são concursados e possuem estabilidade; 10 foram 
inseridos no mundo do trabalho por meio de contratação e/ou cargo comissionado, 
formas extremamente vulneráveis, instável e sem garantia de permanência no posto de 
trabalho que ratificam a subordinação da categoria profissional. 

Com uma carga horária que varia entre 20 a 40 horas - 12 assistentes sociais 
trabalham 30 horas semanais, 2 profissionais tem carga horária semanal de 20 horas e 3 
trabalham 40 horas -,  os profissionais ganham entre R$ 1.000,00 (US$ 588,00) a R$ 
3.100,00 (US$ 2.117, 00) mensais brutos, isto é, entre 2 a 6 salários mínimos. Esta 
realidade tem conduzido muitos profissionais a buscarem mais de um vínculo, como é o 
caso de 6 profissionais que têm mais de um vínculo empregatício, na condição de 
servidor público e de tutor de curso de Serviço Social na modalidade à distância (EAD), 
mecanismo este adotado para ampliação do salário e da renda familiar, alternativa 
utilizada pela maioria dos trabalhadores brasileiros independente do nível de instrução e 
formação. 

Apesar de o Serviço Social brasileiro ter sido regulamentado, pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) pela portaria nº 35 de 10/04/49, como uma profissão 
liberal, a inserção dos assistentes sociais no mercado de trabalho por meio do 
assalariamento implica, segundo Iamamoto (2009a: 31) que:  

(...) o exercício da profissão é tensionado pela compra e venda 
da força de trabalho especializada do assistente social, 
enquanto trabalhador assalariado, determinante fundamental na 
autonomia do profissional. A condição assalariada – seja como 
funcionário público ou assalariado de empregadores privados, 
empresariais ou não – envolve, necessariamente, a incorporação 
de parâmetros institucionais e trabalhistas que regulam as 
relações de trabalho, consubstanciadas no contrato de trabalho. 
Eles estabelecem as condições em que esse trabalho se realiza: 
intensidade, jornada, salário, controle do trabalho, índices de 
produtividade e metas a serem cumpridas (...).  

 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

99 

A jornada de trabalho e o vínculo empregatício delineiam o seguinte panorama 
referente ao exercício profissional: 16 assistentes sociais trabalham em organizações 
governamentais, sendo 14 na esfera municipal e 2 na estadual, 13 na política de 
Assistência Social com os programas da proteção social básica (Bolsa Família, 
Atendimento Integral a Família (PAIF), PETI, Projovem e da proteção social especial, 2 
na Assistência Sócio-Jurídica e 1 na de Saúde; 1 em uma organização não 
governamental, trabalhando com famílias, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com 
deficiência, dependentes químicos, pessoas que tiveram direitos violados e estão em 
condição de vulnerabilidade pessoal e social, internos sob custódia do Estado, 
população de baixa renda, portanto com as pessoas que sofrem as consequências 
negativas das manifestações da questão social que, em tempos de neoliberalismo, se 
constituem os usuários das políticas sociais. (BOSCHETTI, 2009). 

A forte presença dos assistentes sociais, sujeitos da pesquisa, na esfera estatal, 
seja no âmbito federal, estadual e municipal confirma uma tendência histórica do 
Serviço Social, que desde seu surgimento, na década de 30 do século XX segundo 
Yasbek (1999: 94), 

(...) assume um lugar no quadro das profissões justificado e 
legitimado particularmente pelo crescimento das instituições 
públicas geridas ou subsidiadas pelo Estado, que, conforme 
pesquisas recentes, até os dias de hoje mantém a posição de 
maior empregador dos assistentes sociais.  
 

Reafirmando a vinculação histórica da profissão com a Assistência Social 
(YASBEK, 2009a) e ratificando a tendência governamental de ampliar a rede 
socioassistencial de natureza compensatória, observa-se que a maioria dos assistentes 
sociais, participantes da pesquisa, estão vinculados a política de Assistência Social, 
estando inseridos nos diversos espaços sócio-ocupacionais dessa política (Secretarias 
Municipais, CRAS, CREAS) em um tempo relativamente curto, entre 8 meses a 8 anos, 
realidade que além de convergir para o perfil do universo da pesquisa, confirma que o 
Estado ainda é o maior empregador do profissional de Serviço Social e que a presença 
majoritária nos municípios decorre da descentralização, municipalização e 
interiorização das políticas sociais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 e 
nas Leis Orgânicas de Assistência e de Saúde, aprovadas e sancionados na década de 90 
do século XX.  

O processo de descentralização, municipalização e interiorização das políticas 
sociais em curso no Brasil provoca a interiorização do Serviço Social e “(...) a presença 
e o protagonismo do assistente social em fóruns e conselhos vinculados às políticas de 
saúde, de assistência social, da criança e do adolescente, entre outras, participando 
ativamente na defesa de direitos e no controle social das políticas públicas. (YASBEK, 
2009b: 18). 

Assim, forma e o local onde os profissionais estão inseridos apontam para vários 
desafios que cotidianamente os assistentes sociais vão tentando superar. Alguns desses 
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desafios estão postos na relação que os profissionais tentam construir com os gestores 
ou com o patronato, de forma que possam ampliar seu campo de atuação e sua 
autonomia. Assim sendo, os entrevistados apontam como desafios “superar a ingerência 
política da equipe e gestor; ausência de políticas públicas estaduais para o sistema 
penitenciário; viabilizar a articulação entre as políticas públicas”. Por outro lado, o trato 
com os usuários dos serviços e o alcance dos objetivos profissionais junto à população, 
é posto como um desafio, na medida em que os assistentes sociais buscam “sensibilizar 
os usuários para participarem dos programas e projetos; conquistar a credibilidade e 
confiança do usuário; fazer com que as pessoas tomem ciência do seu papel de cidadão 
e do real sentido dos programas de transferência de rede”. Enfrentar os desafios postos 
exige dos profissionais consistente conhecimento teórico-metodológico que possibilite 
uma compreensão clara da realidade social e a identificação de demandas e 
possibilidades de intervenção profissional; realização dos compromissos ético-políticos 
estabelecidos pelo Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais e capacitação 
teórico-operacional que viabilize a descoberta de intervenções estratégicas que 
consolide o compromisso do Serviço Social com os interesses e necessidades dos 
trabalhadores, usuários das políticas públicas. (SILVA, 2009). 

Nota-se que “lutar pelos interesses da população e do trabalhador e ao mesmo 
tempo agradar os detentores dos meios de produção (gestores públicos e/ou 
empresários) sem ferir os princípios éticos-teóricos-metodológicos da profissão” 
representam, para os profissionais entrevistados, os maiores desafios do Serviço Social 
em sua prática profissional e na luta diária para reafirmação e consolidação do Projeto 
Ético-político profissional. (TEIXEIRA E BRAZ, 2009). 

Por conseguinte, a reafirmação do Projeto Profissional tem sido uma luta 
cotidiana, mas também universal dos assistentes sociais brasileiros que vêm no avanço 
da financeirização do capital, na incidência do ideário neoliberal, nas grandes 
transformações do mundo do trabalho, nas perdas trabalhistas, na refilantropização 
ancorada no discurso da solidariedade institucionalizada no Brasil desde os anos de 
1990 com a primeira dama Ruth Cardoso e na massificação do ensino de Serviço Social 
mediante mercantilização da educação de nível superior, ameaças para continuidade do 
Projeto Ético-Político Profissional. 

Deste modo, as leis nº 8.662/93 e nº 12.317/2010 que regulamentam a profissão 
de Serviço Social no Brasil, o Código de Ética Profissional e os princípios do Projeto 
Ético-político do Serviço Social brasileiro são contemplados, segundo os profissionais, 
na formação e no exercício profissional: “O trabalho profissional desenvolvido é 
pautado nos textos legais que norteiam a prática, buscando constantemente aprimorar-se 
profissionalmente à luz do projeto ético-político do Serviço Social”; “Procuro seguir o 
Código de Ética em todos os momentos, desde o sigilo da documentação até as 
atividades corriqueiras; zelar pela efetivação da política de assistência para que os 
direitos sociais sejam de fato efetivadas”.  

Segundo Netto (1996) a efetivação e continuidade do projeto profissional e a 
luta contra o retorno do conservadorismo profissional devem ser enfrentados com 
“coragem cívica” para “não ter nenhum medo de estar absolutamente contra a corrente 
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política do nosso tempo” (Anderson, in Sader e Gentili, orgs., 1995, p. 197 apud Netto,  
1996: 119) e com “coragem intelectual, o que nos remete a superação das limitações 
teóricas e a reafirmação da teoria social moderna de inspiração marxista. 

Neste âmbito, a capacitação dos profissionais, torna-se de vital importância para 
superar as ameaças acima expostas. Destarte, dos profissionais pesquisados, todos 
afirmaram participar de eventos de capacitação e/ou atualização profissional nos últimos 
3 anos, com o apoio das instituições empregadoras (11 dos 17 profissionais afirmaram 
que as instituições assumiram os custos necessários a participação), exemplo das 
conferências municipais, estaduais e nacional das políticas de assistência, dos 
programas e usuários vinculados a mesma (criança e adolescentes, idosos, pessoas com 
deficiência, mulheres) e da saúde e, dos congressos, conferências e encontros 
promovidos pelo Conselho Federal de Serviços Social (CFESS) e Associação Brasileira 
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS).  

A formação continuada é necessária para o exercício do assistente social 
brasileiro, haja vista o caráter generalista da graduação frente às especificidades das 
políticas sociais, assim como é relevante para a prestação de serviços de qualidade para 
a população atendida pelos profissionais. Assim, no âmbito do trabalho, os assistentes 
sociais desenvolvem uma gama de atividades que demandam conhecimento teórico-
metodológico e técnico-operativo que necessitam, segundo Koike (2009: 17):  

(...) da interlocução com a teoria social crítica; da atitude 
investigativa e da prática da pesquisa; dos estudos avançados 

proporcionados pelos diferentes níveis da pós‐graduação, da 

produção de conhecimento, da apropriação dos princípios éticos; 

do empenho teórico‐prático à aproximação aos carecimentos das 

classes trabalhadoras; de formação qualificada, com direção 
social e fino acompanhamento da dinâmica societária, das 
necessidades sociais subjacentes às demandas profissionais, dos 
processos formativos e do exercício profissional. 
 

Sobre as ações dos assistentes sociais, todos estão envolvidos na gestão, 
execução, monitoramento, avaliação e controle social das políticas sociais, 
especificamente as de assistência social e de saúde, além de ser chamado para elaborar 
projetos, fazer perícias e emitir parecer social. Toda e qualquer análise sobre a prática 
do assistente social conclui que este profissional sempre esteve diretamente envolvido 
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na implementação de políticas, programas e projetos sociais, assumindo o papel, como 
diz Netto (1992), de “executores terminais de políticas sociais” e que na 
contemporaneidade o assistente social “(...) amplia seu espaço ocupacional para 
atividades relacionadas ao controle social à implantação e orientação de conselhos de 
políticas públicas, à capacitação de conselheiros, à elaboração de planos e projetos 
sociais, ao acompanhamento e avaliação de políticas, programas e projetos (...)” 
(IAMAMOTO, 2009b: 31), situação que impõe ao profissional novas funções e 
competências.   

Na execução dessas atribuições e competências lançam mão de técnicas e 
instrumentos profissionais: reuniões com grupos, famílias, entidades e comunidades; 
visitas domiciliares e institucionais; entrevistas; palestras informativas e 
socioeducativas; encaminhamentos para instituições, programas e projetos sociais; 
emissão de autorização para liberação de medicamentos e transporte para tratamento 
médico; emissão de solicitação de medicamentos, exames e prótese auditiva; 
preenchimento de cadastros; elaboração de estudo social, relatório, laudo e parecer; 
encaminhamento de documentação; orientação sobre benefícios e direitos, alimentação 
de sistema de monitoramento e avaliação, dentro outras com a intencionalidade, 
segundo as assistentes sociais, de “enfrentamento da pobreza, garantia dos direitos dos 
usuários, intervindo na minimização e/ou superação das manifestações da questão 
social” e de reafirmar as atribuições do profissional de Serviço Social na 
contemporaneidade: socialização das informações, prestação de serviços e benefícios 
sociais e viabilização de direitos. (LOPES, 1999). 

Para dar conta das novas ações inerentes aos tradicionais (esfera estatal e 
empresas capitalistas) e aos novos espaços sócio-ocupacionais (instâncias públicas de 
controle democrático/conselhos, fóruns, comitês e colegiados, fundações empresariais,  
organizações privadas não lucrativas ou organizações da sociedade civil organizada e 
organizações da classe trabalhadora/sindicato, movimentos sociais) os assistentes 
sociais são obrigados a adquirir novos conhecimentos e a buscar cotidianamente novas 
qualificações, tanto no campo da intervenção e como da investigação, que 
proporcionem conhecimentos necessários a: realização de diagnósticos 
socioeconômicos de municípios;  a leitura e análise dos orçamentos públicos a fim de 
identificar objetivos, usuários, compromissos e recursos disponíveis para planejar as 
ações; ao domínio do processo de planejamento; a inserção competente no 
gerenciamento e avaliação de programas e projetos sociais;  a capacidade de negociação 
e de gestão essenciais a atuação na área de recursos humanos e de relações no trabalho. 
(IAMAMOTO, 2009b). 

 

IV - BREVES CONSIDERAÇÕES 
A prática investigativa, além de possibilitar a identificação da presença do 

Serviço Social no território Agreste Central e a construção do perfil dos profissionais e 
do exercício profissional, contribuiu para mapear profissionais comprometidos com os 
princípios, valores e compromissos teóricos, metodológicos, ideológicos, éticos e 
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políticos estabelecidos pela categoria, em sua trajetória histórica, com a classe 
trabalhadora e para a reafirmação de algumas características históricas do Serviço 
Social, como a feminilização, a inserção na esfera estatal e a estreita vinculação com a 
assistência social, bem como para a relação entre o exercício profissional e a 
consolidação o Projeto Ético-político do Serviço Social, construído pelas entidades 
representativas e pelos (as) assistentes sociais brasileiros (as). 

Com a pesquisa constatou-se que o exercício dos profissionais de Serviço Social 
no território Agreste Central Sergipano sofre a incidência de velhas e novas formas de 
precarização da vida humana e do trabalho. Práticas clientelistas e paternalistas se 
alternam com o imediatismo e a fragmentação exigindo dos assistentes sociais novas 
estratégias para superar a subsunção às políticas sociais, reformulando sua ação, 
instrumentalizando-se para promover serviços de qualidade e qualificando-se para 
ampliar sua autonomia. 

Os dados obtidos a partir da prática investigativa, em discussão, confirmam o 
perfil dos assistentes sociais brasileiro, construído com base em pesquisa promovida 
pelo CFESS no ano de 2004 no que tange a formação (prevalência de universidade 
privada em detrimento da pública e de profissionais somente com graduação); atuação 
profissional (predominância na esfera pública e na política de assistência social); nível 
salarial; áreas de atuação; participação por sexo (feminino); faixa etária (jovens); 
vínculo empregatício (predominância de um único vínculo).  

Ressalta-se que apenas o dado sobre a jornada de trabalho com predominância 
de 30 horas semanais, difere da pesquisa nacional de 2004 que constatou a prevalência 
de uma jornada semanal de 40 horas (50,70% dos assistentes sociais) e que essa 
divergência deve-se ao estabelecimento pelo Estado brasileiro, por meio da Lei 12.317, 
de 26 de agosto de 2010, que altera o artigo 5° da Lei de Regulamentação Profissional 
(Lei 8.662/1993), de uma jornada máxima de trabalho de 30 horas semanais sem 
redução salarial, conquista de luta histórica da categoria com apoio dos movimentos 
sociais populares, ou seja, dos usuários das políticas públicas e das ações do assistente 
social. (CFESS, 2011). 

Assim sendo, a pesquisa ora apresentada nos possibilitou reconhecer o perfil do 
Serviço Social na cena contemporânea, bem como os recursos teórico-metodológicos, 
ético-políticos e técnico-operativos acionados pelos assistentes sociais no cotidiano 
profissional. 
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ANEXO - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ASSISTENTE SOCIAL 

I - INFORMAÇÕES DO PROFISSIONAL: 
1. Nome.  
2. Idade. 
3. Sexo: Feminino (    )       Masculino (    ) 
4. Local de residência: Cidade onde trabalha (   )   Outra cidade (    )  Qual?  
5. Local e ano de formação. 
6. Nível de formação: Somente graduação (   )   Graduação/Especialização   (  ). No 

caso de ter especialização, em que e onde fez?  
7. Participação em eventos de capacitação e/ou atualização profissional nos últimos 

3 (três) anos (cursos,  seminários, congressos, conferências, simpósios, 
especialização, mestrado etc.): Sim (    )    Não (    ) Em caso positivo: quantos, 
quais e financiados por quem?  
 

II - INFORMAÇÕES DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 
1. Nome da instituição que trabalha.  
2. Pública (    )                        Privada (    )   Não governamental (    ) 
3. Se pública, identificar a esfera: Federal (   )  Estadual (   )  Municipal (   )  

Tempo de trabalho na instituição. 
4. Vínculo empregatício: Concursado (  ) Cargo comissionado (  )  Contratação (   )     
5. Cargo e função.  
6. Carga horária.  
7. Salário.  
8. Vínculo com outras instituições: Sim (   )    Não (    )  Em caso positivo: quantas, 

quais e onde?  
9. Política ou políticas em que o profissional está inserido.  
10.  Atribuições e competências do assistente social na(s) instituição(ões) e na(s) 

política(s).  
11. Atividades desenvolvidas.  
12. Usuários das ações da(s) instituição(ões) e do Serviço Social.  
13.  Possibilidades encontradas no fazer cotidiano.  
14. Limites enfrentados no fazer cotidiano.  
15. Desafios inerentes ao exercício profissional na instituição e/ou instituições. 
16. Relação entre o fazer cotidiano na instituição, a lei nº 8.662/93 que regulamenta 

a profissão, o Código de Ética Profissional e os princípios do Projeto ético-
político do Serviço Social brasileiro. 


