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Resumo: O artigo é resultado de pesquisa realizada junto às assistentes sociais inseridas 
na política de saúde no nível da atenção terciária em Fortaleza-Ceará. Propõe uma reflexão 
sobre a constituição da identidade profissional neste espaço sócio-ocupacional. Objetivamos 
saber como as profissionais se reconhecem neste cenário de prática, como são identificados 
pelos demais indivíduos/grupos neste contexto, e ainda como estes caracterizam o agir do 
assistente social. Identificamos fragilidades evidenciadas na imprecisão identitária que ainda 
aceira o Serviço Social. É uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa cuja 
amostragem foi composta por dez entrevistadas preservando-se suas identidades através 
de pseudônimos na exposição dos achados. 

 
Palavras-chaves: Serviço Social; Identidade; e Trabalho. 

Abstract:The article is the result of research conducted with the social workers inserted in 

health policy at the level of tertiary care in Fortaleza-Ceará. It proposes a reflection on the 
formation of professional identity in this socio-occupational space. We aimed to find out how 
the professionals recognize this practical scenario, as are identified by other individuals / 
groups in this context, as well as these characterize the action of the social worker. Identify 
weaknesses highlighted in identity imprecision that still patrol Social Services. It is an 
exploratory research, with qualitative approach whose sample was composed of ten 
interviewed preserving their identities by pseudonyms in the exhibition of the findings. 
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1. INTRODUÇÃO 
   

  A temática “identidade profissional” tem sido bastante pertinente ao Serviço 

Social ao longo dos anos, pois através da reflexão individual e coletiva acerca da finalidade 

das suas práticas a profissão pode transformar-se inaugurando novas formas de intervir 

sobre a realidade. O objetivo principal deste estudo é trabalhar este assunto por considerá-

lo importante para o fortalecimento da profissão, pois nos espaços onde estão inseridos os 

assistentes sociais, geralmente percebe-se certa dificuldade da parte de alguns profissionais 

de saúde e usuários em compreender as demandas que merecem a intervenção do Serviço 

Social. 

 A pesquisa possui abordagem qualitativa na qual persegue-se o interesse de 

conhecer melhor os espaços e os grupos ainda pouco decifrados, proporcionando um novo 

saber, criando novas hipóteses, categorias e conceitos (MINAYO, 2010). A fim de atingir os 

objetivos traçados lançamos mão da entrevista semiestruturada que visa apreender o ponto 

de vista dos atores sociais (ibid. 2010). Além disso, utilizamos a pesquisa bibliográfica que 

para Severino (2007) ocorre através do acesso aos registros de resultados de pesquisas 

anteriores sejam em documentos impressos, livros, artigos, teses, entre outros. 

 O desenvolvimento de novas identidades profissionais é algo plausível a todas 

as profissões através da renúncia de velhos modelos identitários. Sobre a identidade 

profissional do Serviço Social Cavalcanti (2015, p.02) declara que: “O assistente social no 

campo da saúde pública poderá construir uma nova identidade, desconstruindo ao mesmo 

tempo padrões identitários instituídos por intervenções inconsistentes, burocratizadas e 

dicotômicas da realidade social”. Segundo Martinelli (1985) a identidade e perfil dos 

assistentes sociais na fase expansiva do capitalismo europeu receberam a marca da 

ideologia burguesa, ficando impossibilitados de construir sua própria identidade profissional, 

portanto, a mesma sofreu as determinações de movimentos externos a profissão, isto é, 

tratava-se de uma identidade atribuída pelo sistema socioeconômico da época.  

Ainda conforme a autora (1985) a respeito do Serviço Social na atualidade, no 

que tange a sua participação na tessitura das relações sociais na condição de profissão que 

possui uma prática e caráter popular, formuladora e executora legítima de políticas sociais, 

deve produzir novas relações sociais visando à transformação societária. As atribuições 

delineadas para o Serviço Social pela ideologia burguesa eram de controle social, de 

manutenção do ‘status quo’. Assim, no decorrer dos anos a profissão se organizou em torno 

de práticas reiterativas, conservadoras e burocráticas.  

A identidade imposta pela ideologia burguesa submergiu a profissão na 

alienação de propósitos, tornando frágil sua consciência social de modo a isolar-se dos 
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processos históricos. A questão da identidade profissional se coloca em evidência quando 

na divisão sóciotécnica do trabalho são conferidas ao Serviço Social representações e 

atribuições de cunho pejorativo relegando a profissão a subalternidade, pois no decorrer do 

processo sócio histórico a mesma era útil ao modo de produção capitalista.  

Para Martinelli (1985) as identidades profissionais não são estáticas e definitivas, 

mas devem construir-se coletivamente desinstalando a reificada e reificante identidade 

atribuída. O Serviço Social ao articular-se com as forças revolucionárias que lutam por um 

novo projeto societário se transforma e assume uma nova identidade.  

2. DESENVOLVIMENTO 
 

  O Serviço Social surge na história como profissão fundamentalmente interventiva 

a fim de produzir mudanças no cotidiano social das populações atendidas. A princípio era 

somente um executor terminal das políticas sociais. Com o Movimento de Reconceituação 

iniciado na década de 60 passa-se a criticar a divisão entre trabalho intelectual e trabalho 

manual, aprofundando o estudo da dimensão teórico-metodológica a fim de romper com o 

caráter meramente executivo. O assistente social no decorrer dos anos passou a exercer 

novas funções no mundo do trabalho. A partir da Lei de Regulamentação da Profissão 

intensificou-se a inserção dos assistentes sociais na elaboração, coordenação, avaliação 

dos programas e políticas sociais. (Sousa, 2008) 

 Simionatto (2009) concorda que a partir da década de 60 os assistentes sociais 

passaram a compreender melhor o significado social da profissão bem como os diferentes 

projetos societários em disputa. O Serviço Social redirecionou suas ações na perspectiva de 

atender as classes subalternas aproximando-se da tradição marxista. Os conhecimentos 

produzidos e acumulados a partir dessa época definem o projeto de formação profissional. 

Iamamoto (2010a) por sua vez declara que nas últimas décadas as diretrizes curriculares do 

ensino superior em Serviço Social vêm sendo mais bem trabalhadas pelo coletivo, dando lhe 

maior rigor teórico-metodológico.  

 O trabalho realizado em diferentes conjunturas nos âmbitos institucionais se 

apoia em uma base comum acionada através do acervo teórico-metodológico e ético-político 

que dar sustentação a formação profissional e o exercício profissional. A partir dessa visão 

percebe-se a importância de uma sólida formação profissional fundamentada em uma teoria 

social crítica, apoiada no estudo da sociedade e da realidade onde se está inserido, na qual 

teoria e prática devem caminhar juntas obtendo-se uma intervenção técnica qualificada. 

(ALMEIDA, 2011)  

 Os assistentes sociais trabalham com as mais variadas expressões da questão 

social e cumpre-lhes o papel de esclarecer a população a respeito dos seus direitos e dos 
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meios para se chegar até eles. Para que a intervenção profissional atinja os objetivos 

acenados é preciso que o assistente social desenvolva em si mesmo um perfil profissional 

crítico que saiba formular, recriar e avaliar propostas que apontem para a progressiva 

democratização das relações sociais. 

 Segundo Iamamoto (2010b) a década de 80 representa um marco para o 

Serviço Social no que compete à definição da orientação técnico-acadêmico e política para 

a profissão, que encontra nesse período a base social que a reorienta. A partir de 1980 se 

tem procurado afirmar que o Serviço Social é uma profissão particular e inscrita na divisão 

social e técnica do trabalho coletivo na sociedade. Ainda na linha do pensamento da referida 

autora (ibid. 2010a) este período versa sobre um momento de reflexão profissional, vive-se 

uma nova fase na produção teórica e no campo do exercício profissional, considera-se ainda 

mais os interesses das classes subalternas que até os dias de hoje representam a maior 

parcela da população.  

 A década de 80 marca um período de amadurecimento da profissão e da 

intensificação do contato dos assistentes sociais com a intenção de ruptura. Assim, o 

Serviço Social chega à década de 90 atingindo sua maioridade intelectual e sua maturidade 

profissional, ainda que se percebesse uma tendência ao cariz conservador da parte de 

alguns, pois estes afirmavam que o marxismo não oferecia respostas satisfatórias aos 

desafios postos à profissão na contemporaneidade. (CFESS, 2010) 

 O Serviço Social trata-se de uma profissão que tem sua gênese vinculada as 

múltiplas determinações envolvendo a dinâmica histórico-social do capitalismo monopolista, 

atrelada aos processos econômicos, políticos e sociais, onde as sequelas da ordem 

capitalista tornam-se alvos da intervenção dos assistentes sociais. (ALMEIDA, 2011) 

 Segundo Iamamoto (2010a) o Serviço Social tem na questão social a sua base 

de fundamentação dentro da divisão sóciotécnica do trabalho, intervindo na sociedade 

através da prestação de serviços sócioassistenciais no que se refere ao atendimento das 

múltiplas expressões da questão social envolvendo as condições mínimas de existência 

humana.  A questão social resulta das relações capitalistas de exploração por parte dos 

detentores dos meios de produção sobre os trabalhadores. Diante da concretude dos 

problemas sociais e de como estes incidem sobre toda a sociedade o Estado, as empresas 

e a classe trabalhadora passam a lutar contra as moléstias da questão social.  

 O Estado cumpre o papel conciliador dos interesses divergentes entre as classes 

sociais, procurando promover a integração dos sujeitos nesse cenário. O Estado é o 

centralizador das políticas sociais, ele é quem sustenta majoritariamente o mercado de 

trabalho dos assistentes sociais. Estes profissionais se colocam na linha de frente nas 

relações entre população e instituição viabilizando as políticas públicas, inscrevendo os 
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interesses das maiorias nas esferas de decisão política, saindo em defesa dos direitos 

sociais e da afirmação deles. (IAMAMOTO, 2010a)  

 Objetivando sua própria legitimação o Estado brasileiro incorpora parte das 

reivindicações dos trabalhadores legalmente reconhecidos enquanto cidadãos através das 

leis sindicais, sociais e trabalhistas. As instituições assistenciais abalizadas nas leis que 

regulamentam a profissão abrem espaço para a atuação dos assistentes sociais que 

historicamente já interviam no campo da ação social via bloco católico. O Estado passa a 

impulsionar a profissionalização dos assistentes sociais para que eles trabalhem no 

enfrentamento da questão social, porém, muitas vezes através de Políticas Sociais 

inoperantes, setorializadas, compreendendo a realidade social como simples somatório dos 

setores, desarticulada e parcialmente apreendidas. Assim, as ações profissionais são 

fragmentadas, pontuais e localizadas. (YAZBEK, 2009) 

 Para Iamamoto (2010a) o Serviço Social atualmente, enfrenta vários desafios em 

sua concretude, que na condição de trabalho assalariado torna-se necessariamente 

alienado. A compra do trabalho dos assistentes sociais por parte dos empregadores 

compromete a autonomia das suas práticas, pois estes últimos querem determinar as 

necessidades sociais que devem ser atendidas. Aos assistentes sociais são impostas 

exigências trabalhistas e ocupacionais como a todo trabalhador assalariado regido pelos 

parâmetros das instituições empregadoras que regulam as relações trabalhistas. 

 Segundo Sousa (2008) o assistente social desfruta de momentos favoráveis a 

produção de novos conhecimentos sobre a sociedade em questão. O conhecimento obtido 

pelos profissionais deve ser o seu principal instrumento de trabalho, pois ele permite a 

apreensão da realidade, das possibilidades e desafios postos a sua intervenção. Assim, o 

processo de qualificação deve ser permanente a fim de romper com a aparência dos fatos 

para ‘mergulhar’ na essência deles. 

 A profissão dispõe de relativa autonomia ao gozar das prerrogativas que estão 

presentes nas profissões liberais como a singularidade da relação com os seus usuários. Do 

caráter liberal decorrem os estatutos legais e éticos como o Código de Ética e a Lei de 

Regulamentação da Profissão, ambas dispõem sobre o exercício profissional, suas 

competências, atribuições privativas, prescrevendo uma autonomia teórico-metodológica, 

técnica e ético-política na condução da prática, além das entidades organizativas como o 

Conjunto CFESS/CRESS.  

 Segundo Iamamoto (2010a) embora a compra e a venda da força de trabalho 

especializado tencione o exercício profissional dos assistentes sociais, suas atribuições são 

resguardadas pela legislação, portanto passível de reclamação judicial. Assim o assistente 

social pode redirecionar seu trabalho para rumos sociais distintos do esperado pelos 

empregadores. Pode caminhar em oposição às demarcações ‘oficiais’ no intuito de atender 
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as necessidades sociais e os anseios dos segmentos subalternos que são o público alvo da 

prática profissional. As ações praticadas no âmbito das instituições geram um trabalho 

combinado, cooperativo que assume diferentes aspectos nos vários ambientes ocupacionais 

para os quais se destinam.  

 O Estado e os organismos privados sejam eles empresariais ou não, constituem 

os espaços ocupacionais dos assistentes sociais, e dentro dessa esfera mercantil e 

alienadora, efetivar o projeto profissional de modo integral é um grande desafio. Diante 

desse dilema há o risco de se deixar levar por sentimentos fatalistas ou messiânicos, é 

preciso romper com essas unilateralidades reconhecendo as possibilidades e limitações 

históricas dadas por uma realidade social complexa e heterogênea. (IAMAMOTO, 2010a) 

 O Serviço Social trata-se de uma: 

 

“[...] atividade inscrita predominantemente no terreno político e ideológico, com 
refrações nas condições materiais da existência dos sujeitos via serviços, programas 
e projetos implementados pelas políticas públicas, - com destaque para o campo da 
seguridade social e, nela, da assistência -, que interferem no padrão de consumo e 
na qualidade de vida das famílias trabalhadoras.” (IAMAMOTO, 2010a, p.418) 

  

 Os valores e as diretrizes dos projetos profissionais ao assumirem dimensões 

coletivas passam a representar de modo significativo as categorias profissionais. Os 

princípios e valores norteadores do projeto profissional do Serviço Social em síntese são: o 

reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 

inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; a igualdade; a 

democracia; o pluralismo; a recusa a sociedade do capital; as lutas políticas contra os 

efeitos nefastos do capitalismo, entre outros. (CFESS, 1993). Sobre o projeto ético-político 

da profissão este pode ser compreendido na declaração a seguir: 

 

“[...] apresentam a auto-imagem da profissão, elegem valores que legitimam 
socialmente, delimitam a priorizam seus objetivos e funções, formulam requisitos 
(técnicos, institucionais e práticos) para o seu exercício, prescrevem normas para o 
comportamento dos profissionais e estabelecem balizas de sua relação com os 
usuários dos seus serviços, com outras profissões e com as organizações e 
instituições, públicas e privadas.” (NETTO, 1999, p.95 Apud Iamamoto, 2009, p.33)  

 
3. RESULTADOS E DISCUSÕES 
 

 A dificuldade em compreender as atribuições e competências privativas do 

Serviço Social na dinâmica do trabalho nas instituições termina comprometendo o 

desenvolvimento do trabalho porque frequentemente os assistentes sociais terminam 

executando atividades que fogem da sua competência ferindo de certa forma a identidade 

do Serviço Social no espaço social e coletivo ofuscando o significado social da profissão. 
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Em algumas situações o envio de demandas indevidas aos profissionais é intencional e às 

vezes é devido à falta de informação. As atribuições dos assistentes sociais precisam ficar 

especificadas e divulgadas para haver uma melhor compreensão dos profissionais e 

usuários. Com o objetivo de saber se os usuários e os demais profissionais reconhecem o 

papel do Serviço Social, ouvimos das assistentes sociais entrevistadas sobre o que as 

mesmas pensam sobre esse assunto: 

 

[...] chamam a gente pra apartar briga, [...] pra fazer o que não é da gente, aqui 
principalmente, querem que o Serviço Social faça o papel da ouvidoria e da 
segurança [...] todas as confusões chamam a assistente social, as brigas nas 
enfermarias [...]. Eu acho que não é claro e que confundem [...] tanto funcionários e 
acompanhante. (A.S Rachel) 
 
Infelizmente não, [...] ainda há muito equívoco do que faz o assistente social por 
parte mesmo dos próprios profissionais de outras categorias porque no geral tem-se 
uma visão mesmo de senso comum de que [...] surgiu um problema no hospital e 
não sabe o que fazer manda pra assistente social, ela tem que resolver, muitas 
vezes até pra dizer um não [...] um atendimento que não tem aqui, [...] gerando uma 
sobrecarga de trabalho que agente chama de demandas indevidas [...] e vai se 
divulgando pros usuários: ‘procure a assistente social porque nesse caso ela é quem 
pode resolver’ e fica mais complicado ainda porque chega o usuário certo de que é 
você quem vai resolver aquilo mesmo e quando você diz que aquilo não é realmente 
uma atribuição sua [...] a pessoa acha algumas vezes que é má vontade da sua 
parte. Não tem essa compreensão porque outro profissional de outra categoria já 
chegou pra ele informando que era a assistente social que fazia aquilo (A.S Maria) 
 
Não, eu posso dizer que já melhorou bastante porque agente também tem que se 
impor. Mas existe [...] ainda confunde [...] mistura com assistencialismo, com 
segurança, tem uma confusão chama o Serviço Social, uma pessoa tá passando 
necessidade, tá com problema na família chama o Serviço Social [...] mais pelos 
profissionais, mas é um grupo pequeno, os usuários eu acredito que sim 
(reconhecem). Às vezes os outros profissionais confundem o usuário eles dizem: 
‘olhe isso aí é com a assistente social’, porque às vezes o próprio usuário ele não 
sabe qual o papel claro do Serviço Social, então é melhor não saber [...] do que você 
ter uma imagem deturpada. Os usuários às vezes pecam por não conhecer e os 
outros profissionais pecam por deturpar (A.S Ester) 

 

 As assistentes sociais foram enfáticas ao afirmarem sobre a existência de um 

‘déficit’ no reconhecimento da identidade profissional do assistente social. A partir das 

declarações percebemos que o papel da assistente social ainda é bastante ambíguo na 

instituição hospitalar, pois frequentemente se aciona o Serviço Social para intervir em 

assuntos que em nada compete a sua alçada. Compreendemos que alguns profissionais 

confundem os usuários não havendo um esforço da parte dos mesmos em conhecer o papel 

do Serviço Social na instituição, de um modo geral, alguns se aproveitam dessa fragilidade 

para destinar as assistentes sociais demandas que ninguém resolve a fim de livrar-se o 

quanto antes das mesmas, usando como escusa essa ‘indefinição’ da profissão no âmbito 

hospitalar. As práticas marcadas por frágeis perfis identitários tendem a se dissolver em 

meio a outras tantas práticas profissionais. (PASSARINHO, 2008). 

  Os assistentes sociais necessitam ter clareza de suas pertenças e daquilo que é 

de sua competência a fim de estabelecer prioridades a cerca das ações e das estratégias 
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que irá desenvolver em relação às demandas trazidas pelos usuários, as demandas 

emergenciais deverão ser reencaminhadas para os setores responsáveis a fim de que o 

Serviço Social se detenha nas ações que lhes são próprias. (CFESS, 2010). A seguir temos 

mais algumas declarações: 

 

Não todos, alguns profissionais [...] mas é um reconhecimento que tá crescendo a 
cada dia dentro do hospital, agente vem conquistando. Os usuários reconhecem 
também, [...] diante de casos sociais que eles identificam, eles acionam e já 
reconhecem a importância do encaminhamento [...] da credibilidade do nosso 
trabalho em determinadas situações, [...] (A.S Ana) 
 
[...] tudo que o médico não resolve e que é uma competência médica, às vezes é 
uma competência administrativa, que não é competência do Serviço Social o 
pessoal nos procura pra poder reclamar, pra poder pedir ajuda, a nossa intervenção, 
para interagir [...] O usuário ele tem uma noção, não digo bem evidente: ‘isso é só do 
Serviço Social’ não, o usuário quando tá em dificuldade ele quer ajuda, [...] ele confia 
ele busca quem ele tem uma confiabilidade e isso o Serviço Social tem, o Serviço 
Social sempre se faz respeitar por toda a categoria, por todos os outros 
profissionais. Os outros profissionais sabem o que faz o Serviço Social. (A.S Eva) 

 
[...] hoje muitas profissionais nos encaminham casos, demandas que são voltadas 
pra o acompanhamento do Serviço Social [...] a meu ver é reconhecimento da 
importância do profissional [...] Ainda há uma interpretação errada, às vezes vem 
demandas que podem ser resolvidas por esses próprios profissionais principalmente 
em nível de orientação, de encaminhamentos internos, [...] O usuário ele chega 
sempre numa situação de emergência de querer que resolva de imediato ele não 
reflete muito isso aí não [...] você mesmo tem que interpretar o que é a profissão pra 
ele. [...] hoje em dia eu acho que tem melhorado a perspectiva do Serviço Social na 
instituição. (A.S Lia) 

 
 

 É possível percebermos que pode estar havendo uma imprecisão entre o fator 

importância e o fator identidade, pois as assistentes sociais de modo geral não diferiam os 

dois termos, talvez por entenderem que o Serviço Social desempenha importantes funções 

na instituição aos olhos dos demais profissionais e dos usuários, daí passam a acreditar que 

é o bastante para lhes conferir prestígio profissional. É certo que há concordância do valor 

da atuação do Serviço Social no hospital, mas isso por si mesmo é insuficiente para afirmar 

a identidade da profissão. Há de se destacar que na ânsia em fornecer respostas para as 

demandas trazidas pelos usuários as profissionais não param para refletir sobre esses 

assuntos envolvendo a questão da identidade profissional em Serviço Social, que na 

instituição passa pelo crivo da eficiência, da resolubilidade e da confiabilidade.  

 Guerra (2005) declara que a utilidade social de uma profissão advém das 

necessidades sociais, assim o valor do trabalho do assistente social reside na sua utilidade 

social, que é medida em termos de respostas concretas que pode produzir a fim de alterar 

prontamente a realidade empírica. A instrumentalidade é uma categoria constitutiva do 

Serviço Social a partir da qual a profissão se materializa, adquire concretude e recebe 

reconhecimento social passando a ser requisitada pelas instituições empregadoras. A 

dimensão da instrumentalidade tanto pode conservar e reproduzir aspectos do modo de ser 
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capitalista como tem capacidade para negar e superar essa ordem, daí a necessidade da 

vinculação do assistente social aos projetos políticos da classe operária. Vejamos mais 

algumas declarações: 

 

[...] não chegam demandas absurdas que venham pro Serviço Social porque lá no 
Frotinha tudo que ninguém resolve é com o Serviço Social, [...] aqui tá mais claro o 
papel do Serviço Social pros outros profissionais. [...] as demandas que chega são 
bem peculiar [...]. Os usuários eles não sabem, mas os profissionais eu acho que 
sabem aqui tá bem melhor que em outros locais. (A.S Isabel) 
 
Eu sinto que reconhece, há algum tempo atrás [...] havia certa dificuldade, agora eu 
acho que a assistente social dentro do hospital tem cada vez mais definido as suas 
competências [...] muitas vezes são confundidas é claro isso vai haver, agente só vai 
conseguir com o passar do tempo com a maturidade inclusive do nosso trabalho, de 
nós mesmas, [...] aqui chegou uma hora que eu não posso fazer esse trabalho, não 
vou preencher uma ficha que é o médico que tem que fazer, não vou falar do quadro 
clínico do paciente porque esta é uma competência do médico. Então, se nós 
mesmas soubermos definir e termos consciência de até onde vai o nosso trabalho 
as pessoas passam a entender,[...]( A.S Débora) 
 
O próprio Serviço Social ainda está buscando uma construção histórica [...] tem 
muitas determinações [...] é reconhecida a importância [...] das mediações feitas 
pelo Serviço Social. O próprio usuário tem uma representação, [...] o Serviço Social 
já melhorou a sua auto-representação [...] como instância de mediação [...] e as 
demais equipe tem uma representação do profissional resoluto nas áreas, nessas 
questões mais generalistas. Mas ter a clareza do papel do assistente social acho 
que nem internamente[...].(A.S Sara) 

 
 
 Fica evidente que algumas assistentes sociais percebem que tem havido uma 

significativa melhora no que diz respeito ao fortalecimento da identidade profissional na 

instituição no decorrer dos anos, ou seja, isto tem sido uma construção sócio-histórica e se 

deve, em parte, ao amadurecimento da profissão e das próprias profissionais do Serviço 

Social que diante de demandas indevidas se recusam em atendê-las a fim de tornar claro 

para as pessoas qual o papel da assistente social na saúde. Embora as profissionais se 

sintam desafiadas a darem uma identidade à prática profissional, elas acreditam que a 

profissão já possui uma auto-representação perante a sociedade.  

 Iamamoto (2012) citando Costa (1973) argumenta que o Serviço Social deveria 

se definir melhor. Os assistentes sociais possuem um objeto de estudo e um amplo campo 

de intervenção, diante disso devem tornar suas funções cada vez mais especificadas, 

“precisam ser explícitos sobre suas afirmativas e mais claros quanto aos fundamentos de 

sua prática”. (IAMAMOTO, 2012, p.66) 

 Corroboramos com a autora (ibid. 2012), destacamos que com a reestruturação 

dos processos de trabalho, surgem novas formas de organização do trabalho coletivo na 

esfera da produção de bens e na prestação de serviços, assim, alteram-se as demandas e, 

consequentemente, os assistentes sociais passam a executar funções que, muitas vezes, 

estas deixam de receber reconhecimento por parte deles como atribuições privativas, tais 

como estabelecidas tradicionalmente.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Embora o Serviço Social no Brasil tenha passado por intensas transformações 

no decorrer dos últimos 60 anos, a associação da profissão com a permanente relação de 

ajuda como princípio fundador da identidade do assistente social tem sido uma constante 

mesmo depois da prática do Serviço Social se inserir no âmbito das políticas sociais. Para a 

“desconstrução da identidade atribuída”, e estabelecimento de um novo padrão identitário é 

estratégico o exercício da dimensão política, principalmente, junto às camadas populares, 

identificando e definindo qual o público alvo do Serviço Social na cena contemporânea. “A 

construção da identidade profissional decorre de vários elementos, mas o principal é fazer-

se sujeito histórico, mergulhar na relação cotidiana travada institucionalmente com a 

população usuária”. (CAVALCANTI, 2015, p.06)  

 Segundo Yazbek (2009) os assistentes sociais têm como desafio a renovação e 

a mudança das suas práticas diante das transformações envolvendo as relações sociais. A 

profissão dentro desse processo precisa atualizar-se para responder as novas exigências e 

demandas no mundo do trabalho, compete lhes elaborar novas estratégias e procedimentos, 

mas sem abandonar algumas características historicamente conferidas a sua intervenção. 

“Coexistem no Serviço Social brasileiro, na atualidade, práticas renovadas ao lado de 

‘velhas’ práticas (...)” (YAZBEK, 2009, p.16). Nessa mesma direção Martinelli (2006) 

concorda que no campo interventivo da profissão significativas mudanças ocorreram, e que 

neste cenário as identidades profissionais “são permanências e são transformações, são 

processos de identificação em curso, o que fica bem presente nas formas pelas quais a 

profissão aparece socialmente” (ibid., 2006, p.20) segundo a autora “somos assistentes 

sociais por uma questão de identidade!” 
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