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Resumo: O presente artigo apresenta os resultados parciais obtidos a partir de pesquisa 
documental que se propôs a mapear, através da produção teórica disponibilizada em 
diferentes periódicos brasileiros (Capes - Qualis A e B), os múltiplos campos ocupacionais 
dos assistentes sociais. A partir deste mapeamento serão apresentados alguns aspectos dos 
campos encontrados que são determinantes para o exercício profissional. 
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Abstract: This paper presents the partial results obtained from documentary research that set 
out to map, through theoretical production available in different Brazilian journals (Capes - 
Qualis A and B) , multiple occupational fields of social workers . From this mapping will be 
presented some aspects of the found fields that are essential for professional practice . 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é resultado parcial da pesquisa “Exercício profissional do assistente social: 

particularidades e conhecimentos mobilizados para sua efetivação” financiada pelo CNPq, 

desenvolvida pelo grupo de pesquisa “Expressões do exercício profissional do assistente 

social” sediado no departamento de Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina – 
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UEL. A referida pesquisa busca responder a seguinte questão: quais os conhecimentos 

mobilizados pelos assistentes sociais para realizar/operacionalizar seu exercício profissional? 

A partir desta questão central, definiu-se os objetivos, dentre os quais o que norteará a 

discussão proposta neste artigo, ou seja, identificar os múltiplos campos ocupacionais nos 

quais o assistente social realiza o seu exercício profissional. 

Vale ressaltar que a discussão que perpassa os campos ocupacionais foi priorizada visto que 

os mesmos são determinantes para exercício profissional, pois contemplam as 

particularidades na operacionalização das políticas sociais, mediações estas que, na 

atualidade, direcionam os processos de trabalho do assistente social. 

Para tanto, num momento inicial, definiu-se que a partir da consulta à produção teórica dos 

profissionais seria possível uma primeira aproximação com as informações sobre os campos 

ocupacionais. Assim, foi realizado um mapeamento nos periódicos de circulação nacional e 

regional com classificação na CAPES – Qualis A e B e detectado, a partir das palavras chaves, 

artigos que contemplassem nas suas análises e argumentações campos operacionais. O 

resultado parcial deste mapeamento será aqui apresentado. 

 

2.CAMPOS OCUPACIONAIS E SERVIÇO SOCIAL 

 

Conforme destacado por Iamamoto (1999, 2009), as condições de trabalho do assistente 

social sofrem impactos diretos do conjunto das transformações ocorridas nas esferas privadas 

e estatal em diferentes momentos histórico. A autora ainda destaca que os espaços 

ocupacionais retratam as particulares, condições e relações de trabalho existentes na 

sociedade brasileira nesses tempos de profunda alteração da base técnica da produção com 

a informática, e demais inovações tecnológicas e organizacionais, que potenciam a 

produtividade e a intensificação do trabalho.  

 

É esse solo histórico movente que atribui novos contornos ao mercado profissional de 
trabalho, diversificando os espaços ocupacionais e fazendo emergir inéditas requisições e 
demandas a esse profissional, novas habilidades, competências e atribuições. Mas ele impõe 
também específicas exigências de capacitação acadêmica que permitam atribuir 
transparências às brumas ideológicas que encobrem os processos sociais e alimentem um 
direcionamento ético-político e técnico ao trabalho do assistente social capaz de impulsionar 
o fortalecimento da luta contra-hegemônica comprometida com o universo do trabalho. 
(IAMAMOTO, 2009, p. 4) 

 
 

Contudo, apesar das reformas, retrações, e restrições nas diferentes dimensões da gestão 

pública, o Estado tem sido o maior empregador de assistentes sociais, sendo a administração 

direta a que mais emprega, especialmente a esfera municipal. Assim sendo, constata-se uma 

clara tendência à municipalização da demanda, o que coloca a necessidade de maior atenção 

à questão local. 
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Em decorrência desta conjuntura, nos últimos quinze anos, o cotidiano profissional dos 

assistentes sociais sofreu significativas mudanças e exigências, especialmente no âmbito de  

sua atuação em órgãos públicos. Estas atingem tanto atribuições como competências, 

colocadas na oscilação entre permanência, renovação e extinção, cujo enfrentamento é 

essencial quando se tem como norte a consolidação de um projeto profissional, talvez até 

com identidade renovada.  

Nesse aspecto, é indispensável ressaltar que contamos com um considerável conjunto de 

conhecimentos e saberes construídos historicamente pela categoria profissional. Isso vem 

nos permitindo dar respostas às necessidades sociais apresentadas pelos sujeitos dos vários 

campos ocupacionais, e as atribuições e competências para tal estão contidas na Lei que 

regulamenta a profissão, alicerçadas nas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa 

e ético-política. 

No documento produzido pelo conjunto CFESS/COFI (2002), está explicitado que a Lei de 

regulamentação da profissão, como um instrumento, pode articular princípios éticos e 

procedimentos técnico-operacionais. O texto legal expressa, pois, um conjunto de 

conhecimentos particulares e especializados, a partir dos quais são elaboradas respostas 

concretas às demandas sociais. O documento destaca, entretanto, que os assistentes sociais 

precisam ficar atentos, pois a predefinição das atribuições e competências, como uma 

exigência jurídica/legal, não garante, na prática, sua efetivação, porque, afinal, tanto no nível 

operacional como teórico e metodológico, a profissão sofre as pressões constantes 

relacionadas à lógica do mercado capitalista, quer seja pela precarização das relações de 

trabalho, quer seja pela condição de assalariamento que caracteriza a entrada dos assistente 

sociais nos campos ocupacionais. 

Além das pressões, vale destacar que grande parte da dificuldade na efetivação das 

proposições profissionais está relacionada aos campos ocupacionais. Estes não são 

exclusivos dos assistentes sociais, caracterizados, assim, por alta competitividade, relações 

de poder, ingerências e interesses diversos. Diante desse quadro, muitos profissionais têm 

dificuldades de reconhecer as particularidades da profissão, o que se apresenta como fato 

primordial para a compreensão e a seletividade na incorporação das demandas legítimas que 

a ela se fazem. 

 
Os desafios presentes no campo de atuação exigem do(a) profissional o domínio de 
informações, para identificação dos instrumentos a serem acionados e requer habilidades 
técnico-operacionais, que permitam a um profícuo diálogo com os diferentes segmentos 
sociais. O conhecimento da realidade possibilita o seu deciframento para “iluminar” a 
condução do trabalho a ser realizado [...] (CFESS/COFI, 2002, p. 12). 
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Assim, em síntese, as competências profissionais são definidas em um duplo movimento: 

entre as demandas da sociedade e as demandas próprias da profissão. Este movimento exige  

o conhecimento ampliado dos campos ocupacionais, um constante repensar das intervenções 

profissionais e do processo de formação profissional. 

Concordando com Guerra (2009), acreditamos que o Serviço Social precisa garantir a sua 

sobrevivência, para tanto, tem que responder às demandas apresentadas cotidianamente nos 

vários campos ocupacionais. Estas, segundo a autora, são permeadas por interesses 

antagônicos provenientes da relação capital-trabalho, que então se introduz como contradição 

e mediação no conjunto das atividades profissionais. Guerra (2009) também ressalta que, 

neste contexto contraditório, o posicionamento profissional a favor de uma das partes — do 

capital ou do trabalho — não desencadeia automaticamente as condições favoráveis para o 

exercício profissional. Há que se considerar, nesse processo, o envolvimento de correlações 

de forças, muitas vezes difíceis de serem localizadas e enfrentadas.  

Guerra (1995, 1997) ressalta alguns aspectos fundamentais quando se analisa o atendimento 

às demandas profissionais: independente da procedência (da instituição, da população 

usuária, dos trabalhadores ou do capital), há que se considerar as condições objetivas 

vigentes nas organizações públicas ou privadas em que o exercício profissional se realiza. 

Trata-se, segunda a autora, da existência de determinadas condições de trabalho sobre as 

quais a intervenção opera, modificando-as.  

Quanto às demandas relacionadas ao Estado, a autora citada faz alguns destaques. Segundo 

ela, a configuração dos serviços sociais e/ou das políticas sociais e, a partir destes, a maneira 

como os campos profissionais se configuram exercem uma influência profunda sobre a 

intervenção profissional. Ainda de acordo com ela, no capitalismo, em seu estágio 

monopolista, o Estado passa a intervir direta e sistematicamente nas sequelas da questão 

social, desenvolvendo uma modalidade de intervenção tipificada em políticas sociais.   

 Portanto, segundo Guerra (1995), o Serviço Social tem nas políticas sociais a base de 

sustentação da sua profissionalidade, já que a intervenção do Estado nas questões sociais 

instituiu um espaço sócio-ocupacional na divisão sociotécnica do trabalho. Dado seu caráter 

assalariado e considerando que a intervenção profissional só se realiza mediada por 

organizações públicas e privadas, a profissão acaba sendo condicionada pelo tipo, natureza 

e modalidade de atendimento das sequelas da questão social implicadas no Estado burguês. 

 

3.COMPREENDENDO A PESQUISA  

 

Considerando o objetivo deste estudo - identificar os múltiplos campos ocupacionais nos quais 

o assistente social realiza o seu exercício profissional -, e como já explicitado, foi realizando 
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um levantamento nos periódicos de circulação nacional e regional com classificação na 

CAPES – Qualis A e B e identificado, a partir das reflexões do autores e abordagens 

realizadas pelos mesmos, quais campos ocupacionais subsidiam estas discussões. 

Considerando o período pesquisado (2010 a 2014), os periódicos pesquisados ficaram assim 

distribuídos:  

 

Periódico Número de artigos que constam os 

campos ocupacionais. 

Revista Temporalis 06 

Revista Argumentum 16 

Revista de Políticas Públicas 06 

                

 Quadro I – Periódicos pesquisados e número de artigos encontrados. 

             Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados extraídos dos artigos (2014- 

             2015) 

 

Quanto aos campos ocupacionais e as respectivas áreas, a distribuição ficou assim 

organizada: 

 

 

 

                    Gráfico 1 – Distribuição por áreas       

                         Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados extraídos dos artigos (2014- 

                      2015) 

 

O mapeamento evidenciou o que as pesquisas do Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS) vêm demonstrando, ou seja, que a política de assistência social e a política de saúde 

são as que mais demandam o trabalho do assistente social. Nestas, há um conjunto de 
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serviços que congregam programas e projetos que são determinantes para se pensar o 

exercício profissional, já que as particularidades de cada um vão direcionar a organização dos 

processos de trabalho. Entretanto podemos destacar áreas, não menos importantes, e que 

historicamente fizeram parte da profissionalização como a sócio jurídica, educação e 

movimentos sociais. Além destas, encontramos ainda áreas que passaram, nos últimos anos, 

a compor o vasto conjunto de campos ocupacionais e que estão exigindo repensar os 

processos de trabalho tais como a questão agrária e o meio ambiente.  

Em relação a programas, projetos e serviços, houve o seguinte destaque:   

 

 

Área Programa, Projetos, Serviços 
Assistência Social Sistema Único de Assistência Social (SUAS): 

 Programa Bolsa Família (PBF); 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
infantil (Peti) 

 Idoso: Envelhecimento – direitos dos 
idosos; 

 Família (gênero) 

 Comissões locais de Assistência Social 

 
Saúde Sistema Único de Saúde: 

 Cuidados Paliativos; 

 Programa de Cirurgia bariátrica 

 Saúde do Idoso 

 Programa Bolsa Família 
(intersetorialidade) 

 
Previdência Social Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

Sócio Jurídico Criança e adolescente: Conselhos de direitos  
Poder Judiciário 

Questão agrária Trabalhadores rurais 
Meio Ambiente Gestão ambiental urbana 

Educação Programas de extensão universitária 
                

                 Quadro II – Divisão das áreas e os respectivos programas, projetos e serviços. 

                Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados extraídos dos artigos (2014 - 2015) 

 

 

Como demonstrado acima, embora muitos programas estejam vinculados e subsidiados pelos 

estados e União, eles são operacionalizados pelos municípios. Para Couto (1999) o campo 

de trabalho do assistente social nos municípios tem aumentado consideravelmente em virtude 

dos avanços sociais constantes na legislação. Atualmente, nas prefeituras municipais, muitos 

assistentes sociais desenvolvem seu trabalho; ora no âmbito de políticas especificas (saúde,  

assistência social, educação, entre outras), ora com segmentos da população (criança e 

adolescentes, idosos, portador de deficiência). 
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Ao mesmo tempo que os assistentes sociais estão sendo chamados a atuar em áreas 

consideradas tradicionais (saúde, sóciojurídico, assistência social, educação e previdência 

social), os dados acima explicitados também demonstram outras áreas importantes que, 

embora em alguns casos tenham uma inserção ainda muito tímida dos profissionais, devem 

ser consideradas pela categoria como importantes para o exercício profissional, ou seja, o 

meio ambiente e a agrária. 

Desse modo, segundo Almeida e Alencar (2011), cada política – e a partir destas serviços, 

programas e projetos delas derivados -, além de possuir dinâmicas próprias, produz interfaces 

em relação aos processos de trabalho institucionais, envolvendo diferentes profissionais, 

dentre eles o assistente social, nas tramas cotidianas das cidades onde as políticas públicas, 

enquanto formas de enfrentamento das expressões da questão social, materializam-se como 

espaços de trabalho e de disputas políticas, de desenvolvimento e de tecnologias de 

intervenção social e de sociabilidade. 

Estas considerações são pertinentes para que se possa analisar e nos aproximar da 

construção de propostas de intervenções quanto: ao trabalho nos CRAS, CREAS e demais 

projetos e programas de responsabilidades do SUAS, nos programas operacionalizados pelo 

SUS, como a Estratégia Saúde da Família, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs), 

os Centros de Atendimento Psicossocial (CAPSs), entre outros; nos benefícios sociais 

concedidos pela Previdência Social; no trabalho socioeducativo exigido nos programas 

relacionados a política de meio ambiente e educação; na garantia de direitos ou defesa dos 

mesmos quando somos requisitados a trabalhar no campo sóciojuridico e na questão agrária, 

entre tantas possibilidade existentes. Esse conjunto de questões encontra-se articulado à 

reflexão acerca do trabalho enquanto parte constitutiva do exercício profissional do assistente 

social, dentro de uma perspectiva de constituição das práticas sociais, de forma a possibilitar 

a consolidação de um corpo de conhecimento necessário ao desenvolvimento de atividades, 

na direção de uma integração de saberes e ações. 

 

 

4.CONCLUSÕES 

 

Como visto, o campo das políticas sociais é hoje um grande demandatário do trabalho do 

assistente social. Conforme Iamamoto, o próprio mercado demanda, além de um trabalho na 

esfera da execução, a formulação e a gestão de políticas sociais (1998). 

O processo de trabalho, segundo Couto (1999), é atravessado por ações de micro 

representada pela presença do Assistente Social nos mais diversos programas municipais, 
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estaduais e federais. E também, na macro, no trabalho de definições de políticas públicas e 

na discussão do controle social, exercitando especialmente no trabalho junto aos Conselhos. 

Para executar esse trabalho, nas palavras da autora, é necessário compreender a realidade 

em que se está inserido. As formas de enfrentamento das desigualdades sociais enfrentadas 

pelo poder público são elementos constitutivos do processo de trabalho em diferentes campos 

ocupacionais. 

Quanto a estes campos, há que se destacar a necessidade do conhecimento sobre a 

instituição (e demais conhecimentos necessários) na qual abriga o trabalho do Serviço Social. 

O caráter e a natureza (públicos ou privados) são determinações, segundo Granemann 

(1999), fundamentais para a compreensão dos contornos e potencialidades reais, das 

demandas e resposta possíveis presentes no cotidiano do trabalho profissional. Afinal 

diferentes tipos de campos ocupacionais (Estado, empresas, ONGs, etc) demandam 

diferentes processos de trabalho do assistente social. 

 

Trata-se, então, de saber que por assumir esta análise, assume-se uma imposição 
conjunta, o olhar investigativo como um instrumento de trabalho que vai permitir 
indagar e conhecer a matéria objeto de seu trabalho e buscar o instrumento mais 
palatável para contorna-la durante o seu ato laborioso. (GRANEMANN, 1999, P. 
165) 

 

O mercado de trabalho profissional passa a exigir a refuncionalização de procedimentos 

operacionais, determinando um rearranjo de competência técnicas e políticas, na divisão 

sociotecnica do trabalho, que demanda uma requalificação principalmente no aspecto 

intelectual.  (KOMEYAMA, 1999) 
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