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Resumo: O presente artigo teve como finalidade discutir as Representações Sociais que os 
usuários da Legião da Boa vontade de Ponta Grossa - PR possuem referente à Assistente 
Social. O objetivo geral do trabalho é compreender as representações sociais dos usuários 
da entidade LBV sobre a prática profissional do Serviço Social. Para isto utilizamos da 
seguinte metodologia: pesquisa qualitativa, pesquisa bibliográfica e documental, entrevista, 
observação e análise de dados. A pesquisa foi realizada com uma amostra dos usuários da 
entidade, tendo como critério de seleção o tempo de participação nos projetos da mesma 
Como resultados observamos como ainda perduram representações da profissão como 
assistencialista. 
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Abstract: This article had intended to discuss the social representations that users of the 
Legião da Boa Vontade de Ponta Grossa-PR (Legion of Good Will of Ponta Grossa-PR) 
have for Social Worker regarding to its aspects. The overall objective of this survey is to 
understand the social representations of the users of the LBV (LGW) on professional Social 
work practice. To achieve this goal, we have used the following methodology: qualitative 
research, bibliographic and documentary research, interview, observation and data analysis. 
The survey was conducted by getting gathered a hall of users of the entity, with time 
participating in their projects as the selection criteria for the participation on the project. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Serviço Social carrega com si uma bagagem histórica da profissão marcada por 

movimentos, lutas pelos direitos e pelo espaço profissional. Este histórico que faz parte 

profissão adentra no imaginário dos usuários que ao entrar em contato com a assistente 

social formularam representações sociais referentes aos profissionais desta área, 

representações estas que trazem consigo traços de ações do Serviço Social que era 

implementado anteriormente e que hoje lutamos para extinguir certas práticas, como o 

assistencialismo. 

Portanto, como profissionais do Serviço Social acabamos nos deparamos inúmeras vezes 

com a pergunta: “O que a assistente social faz?”. Esta indagação nos é feita com frequência 

por diversas pessoas sendo eles familiares, amigos, colegas de outras profissões e até 

mesmo os usuários que trazem consigo representações de práticas caritativas e da ajuda. 

Esta questão foi o que gerou o objeto de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso 
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de Serviço Social na Universidade Estadual de Ponta Grossa - PR que resultou 

posteriormente na elaboração deste artigo. 

Para compreendermos quais são as representações sociais que se tem referente à 

assistente social realizou-se uma pesquisa no campo de estágio no ano de 2012, a Legião 

da Boa Vontade – LBV localizada no município de Ponta Grossa, no Paraná. Ressalta-se 

que a pesquisa apesar de ser realizada na entidade teve como foco geral as representações 

da profissional de Serviço Social. O presente trabalho teve como objetivo desvelar, 

compreender e analisar como nossos usuários visualizam o papel da assistente social. A 

pesquisa é de caráter qualitativo e foi elaborada a partir da seguinte metodologia: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, observação, entrevista semi estruturada e análise de 

dados. 

 

2. BREVE DISCUSSÃO DO CONCEITO DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

A representação social teve sua gênese na teoria da coletividade do filósofo Émile Durkheim 

que elaborou a teoria com o intuito de estudar a religião, a magia e o pensamento mítico. 

Para o filósofo tais eventos não poderiam ser explicados individualmente, pois o indivíduo 

sozinho não é capaz de construir uma religião ou uma linguagem sendo este fenômeno fruto 

de um povo, de uma coletividade. Durkheim sugeriu a separação entre o individual e o social 

procurando abordar a totalidade a partir da concepção de que as regras que cabiam ao 

indivíduo (representação individual) não eram as mesmas para o coletivo (representação 

coletiva) (ALEXANDRE, 2004). 

Para o filósofo, a mente humana possui a capacidade de julgar de forma inconsciente aquilo 

que vive, a forma como se pensa, a maneira como se age e aquilo que sente estando 

ligados de forma direta à teoria da consciência coletiva. Mas apesar de tal ligação, o autor 

nos lembra de que as representações coletivas independem dos indivíduos, mesmo que as 

ações e reações do mesmo sejam o produto dela. “Como fatos sociais elas, inerentemente, 

tem existido por si, exercem poder coercitivo, são exteriores e anteriores aos indivíduos” 

(XAVIER, 2002, p. 20-21).  

A partir do estudo acerca da representação coletiva de Durkheim, Moscovici elaborou a 

Teoria das Representação Sociais - TRS a qual expôs na obra La Psycanalyse: Son image 

et son public em 1961, na França. É importante ressaltar que as concepções de Moscovici e 

de Durkheim são diferentes, pois “a teoria de Moscovici é frequentemente classificada como 

uma forma sociológica de Psicologia Social (...)” (POLICHUK, 2010). 

O que motivou Moscovici a estudar de forma científica tal fenômeno foi a sua posição 

referente aos pressupostos teóricos funcionalistas e positivistas que não explicavam a 
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realidade a partir de outras dimensões. Em sua obra ele expõe um estudo onde busca 

elucidar como a psicanálise, ao partir dos grupos fechados e especializados para os grupos 

populares, obtém um novo significado para os mesmos (ALEXANDRE, 2004). 

Segundo Moscovici, Representação Social consiste em: 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro 
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo 
material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a comunicação 
seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código 
para nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seus mundos e 
da sua história individual e social (MOSCOVICI, 2003, p. 21). 

Moscovici (2003) nos coloca que as representações são fenômenos exclusivos que 

possuem relação com uma forma singular de comunicação e compreensão, podendo criar o 

senso comum ou a realidade de fato. O autor ressalta que ele utiliza o termo ‘social’ ao invés 

de ‘coletivo’, terminologia usada por Durkheim, para dar ênfase nesta distinção. 

A TRS traz como objetivo transformar o desconhecido em conhecido através dos chamados 

processos de objetivação e ancoragem. A objetivação consiste em fazer com que um 

conceito abstrato se torne concreto (PRADO, 2005). Já a ancoragem faz com que o sujeito 

tenha a capacidade de obter novas informações do conhecido a partir de um processo de 

inserção cognitiva através da associação e da assimilação (LEITE, 2002 apud PRADO, 

2005). Sendo assim, a representação social consiste no produto das relações sociais, é um 

conceito que é formulado a partir daquilo que foi vivenciado, de sua história de vida. Ou 

seja, é a junção entre os fatos e o mundo. 

 

3. A REPRESENTAÇAO SOCIAL QUE OS USUÁRIOS FORMULAM REFERENTE À 
ASSISTENTE SOCIAL 

Para compreender as diversas representações formuladas pela profissional a partir da visão 

do usuário utilizamos de entrevista.  Neste ponto utilizou-se também a pesquisa documental, 

levantando o número de usuários inscritos nos programas e a sua data de inserção. Para 

selecionar os usuários que participariam da pesquisa estabelecemos alguns critérios sendo 

eles o tempo de participação nos programas e a idade. A partir disto selecionamos os 

usuários que estava há mais tempo e há menos tempo na entidade utilizando a idade como 

critério para a outra seleção a partir dos já selecionados. Optou-se por usuários que já 

haviam utilizado serviços referentes à Assistência Social anteriormente, chegando assim, 

num total de oito usuários. 

Depois de estabelecido o número de participantes que se pretendia entrevistar avançou-se 

para o próximo passo da pesquisa: a entrevista. O questionário utilizado era composto de 

quatro perguntas abertas sendo elas: Você sabe o que faz a Assistente Social? Qual foi a 

primeira vez que você teve contato com o Serviço Social, por quê? Seu problema foi 
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resolvido, ficou satisfeito com o trabalho da profissional? Antes de ter o primeiro contato com 

a profissional, você sabia o que a assistente social fazia? Você já utilizou serviços prestados 

pela assistência social antes? Depois de saber o que uma profissional de Serviço Social faz, 

sua opinião mudou, por quê?   

Durante as entrevistas, as respostas obtidas foram semelhantes no que remete as 

Representações Sociais referentes ao profissional. Para a análise de dados utilizamos de 

análise de conteúdo e a partir disto estabelecemos quatro categorias de análises: Ajuda; 

Maternalismo; Pobreza e Burocracia. 

 1ª categoria: Ajuda 

O Serviço Social tem desde sua gênese representações o referenciando a ajuda. O 

aparecimento dos primeiros traços da profissão na história do mundo e do Brasil sempre 

esteve vinculado à religião e a relação de ajuda aos menos afortunados, pois a religião 

pregava que a prática da caridade iria garantir a seus fiéis a sua entrada no reino dos céus. 

Anteriormente o trabalho desenvolvido pela profissão era referenciado pelas palavras 

‘caridade’ e ‘filantropia’. Durante a Idade média, a assistência era realizada pelas igrejas 

tendo como base para estas ações a caridade que era entendida como uma condição para a 

sua salvação. Os pobres ficavam a mercê da sociedade, dependendo da ‘bondade’ das 

outras pessoas (RIZZINI, 2008).  

Segundo Rizzini (2008), a palavra caridade tem como significado o amor ao próximo e sua 

prática era considerada uma grande virtude na Idade Média, pois todo o ensinamento dela 

vinha das escrituras bíblicas, tendo como motivação para esta prática o ‘amor a Deus’. No 

século XVIII, com a concepção da caridade sendo humanitária, ela passa a ser intitulada por 

outros termos como benevolência, compaixão, misericórdia e filantropia. “O surgimento 

deste tipo de caridade pode ser entendido como um traço das sociedades modernas, 

resultante de uma percepção da desigualdade social (...)” (RIZZINI, 2008, p. 92). Já a 

palavra filantropia, diferentemente de caridade, tem como definição o amor ao homem e sua 

prática se iniciou juntamente com o período Renascentista ocorrendo um rompimento com o 

conceito de caridade vinculado à religião (VIEIRA, 1980).  

A diferença entre a caridade e a filantropia se encontrava na forma como era realizada “(...), 

pois a caridade, por ser obra piedosa, pressupõe abdicação de toda vaidade de seu autor, 

(...) enquanto a filantropia, por ser um gesto de utilidade, tem na publicidade sua arma (...)” 

(SANGLARD, 2003, p. 1096). Portanto, ao se falar em assistência social já se associava a 

caridade, principalmente após o fenômeno do cristianismo. Posteriormente com a reforma 

da Igreja e o surgimento do protestantismo viu-se também a influência da Igreja Protestante 

sob a assistência (PRADO, 2005). 
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Estes mecanismos de ajuda utilizados anteriormente são conhecidos hoje por práticas 

assistencialistas, ou seja, eles apenas ajudavam o indivíduo com ações imediatas. Não se 

realizava um trabalho com o sujeito e sua família visando a sua emancipação, muito pelo 

contrário, eram praticadas ações imediatas e com indivíduos que ficavam dependentes 

daquele sistema. Independente da motivação, sendo a filantropia ou a caridade, as ações 

acabavam sendo imediatas e cessavam na primeira ‘intervenção’. 

Durante a realização das entrevistas pudemos observar também que diversos usuários 

faziam menção ao profissional referenciando-o na busca pela cesta básica. 

Compreendemos que esta é uma demanda que exige uma ação imediata devido seu caráter 

emergencial, mas em contrapartida deve-se realizar um trabalho de acompanhamento com 

esta família. Não podemos deixar de agir para que não acabe caindo em uma ação 

assistencialista e reforce o clientelismo, situação muito presente em nossa sociedade na era 

Vargas. 

Nesta categoria, refletimos também em relação às representações da profissional como a 

‘moça boazinha e caridosa’ e a assistência social como assistencialismo, que ainda 

perduram até hoje tendo como grande pilar de sustentação a Igreja, pois ainda vemos a 

caridade sendo o “passaporte para o céu”, assim como era na Idade Média. Segundo Prado 

(2005), quando se tem esta representação referente à profissional há uma associação com 

as profissionais de antigamente que tinham sua formação fundamentada no catolicismo e a 

partir da caridade, da piedade e do assistencialismo.  

Discutir religião é adentrar em um campo complexo que está atrelado a subjetividade do 

sujeito, ainda mais num mundo onde há diversas ramificações religiosas. Mas, como 

profissionais não podemos nos abster e devemos reconhecer que a religião ainda é um pilar 

que mantém as representações da assistência como um favor e não como direito instituído 

em lei, assim colocado no Art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 1993 

estabelece que: 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 
Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas.  

Devemos sempre colocar, e relembrar, para nossos usuários que a assistência não é favor, 

é um direito que ele tem e que deve cobrar se algum serviço que esteja lhe sendo prestado 

não seja de qualidade.  Durante a graduação sempre ouvimos isto e é algo que não 

podemos deixar de lembrar a nossos usuários, que muitas vezes por falta de informação 

não reconhece a assistência sendo de seu direito. Ressalta-se que não estamos 

generalizando que toda entidade de cunho religioso que presta serviços socioassistencial 

sejam assim. Esta é uma representação que cabe a nós assistentes sociais extinguirmos. 
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 2ª categoria: Maternalismo 

A representação referenciando a assistente social ao ‘ser mãe’ surgiu a partir da resposta de 

uma das usuárias entrevistadas, onde para ela a profissional é “como uma mãe”. 

Acreditamos que esta associação se deu devido ao rótulo da profissão ser considerada 

majoritariamente feminina, este fato não é novidade para nenhum(a) profissional ou 

acadêmico(a) graduando(a) do curso. Devido às características femininas, as mulheres são 

associadas a profissões que cuidam, educam e ajudam e com o Serviço Social não foi 

diferente surgindo como “(...) uma profissão destinada a “mulheres”, com forte ligação aos 

valores cristãos e humanitários e um histórico de subalternidade” (LIMA; SANTOS, 2006, p. 

1). 

Na gênese da profissão era colocada pela burguesia como característica a feminilidade. No 

Brasil, desde a origem da categoria, podemos observar a supremacia do sexo feminino. 

Este fator está “(...) diretamente ligado às características enraizadas e culturalmente 

legitimado ao âmbito feminino (...)” (CRAVEIRO; MACHADO, 2011, p. 4). 

São exaltadas as qualidades que seriam critérios para futuras Assistentes Sociais, 
deixando subentendido à predominância feminina na profissão, assim como, que as 
mesmas não poderiam ter defeitos morais, ou de qualquer outro tipo para 
adentrarem a formação profissional (CRAVEIRO; MACHADO, 2011, p. 5). 

Portanto, ser assistente social naquela época não era apenas uma profissão, mas uma 

“missão”. Era requisito ter uma boa moral estabelecida para ‘ajudar’ aqueles que estavam 

‘desviados’ do modelo que a sociedade estipulava como correto naquele período, colocados 

pelo tradicionalismo. Hoje ainda observamos este rótulo de profissão feminina que foi 

recebido há muito tempo atrás, ainda está presente no imaginário dos sujeitos que para ser 

um profissional do Serviço Social deve-se ser do sexo feminino por acharem que condiz 

mais com as características da mulher (CRAVEIRO; MACHADO, 2011). 

A partir de todo este contexto histórico e por esta mistificação de que a profissão é feminina 

os usuários acabam encontrando na profissional algumas características maternais, o que 

consequentemente resulta em sentimentos como segurança e proteção gerados a partir da 

acolhida e da escuta fazendo com que os mesmos sintam-se protegidos, associando à 

figura materna. Além disto, tal representação também pode ter sido formulada devido à 

ausência da figura materna em seu crescimento ou até pela perda recente. 

Os elementos que os assistentes sociais associam ao “ser mulher” remetem a uma 
nova representação de mulher: coragem, conquista, determinação, fortaleza. 
Contudo, ainda aparece, como elemento central, o amor, um elemento antigo na 
representação tradicional sobre o “ser mulher”. Mesclam-se ainda elementos novos 
e antigos, temos ainda: trabalho, dinamismo, competência junto com mãe, 
sensibilidade, submissão e intuição (LIMA; SANTOS, 2006, p. 4). 
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A mulher, como coloca Mello [20--], sempre teve como fundamental característica o 

maternalismo e consequentemente o amor materno, como se isto já fizesse parte dela 

esperando ser aflorado.  Segundo Badinter (1985) podemos perceber ao decorrer da 

trajetória histórica e através de atitudes maternas que o instinto materno é um mito e que 

não temos provas concretas de alguma conduta universal e que seja imprescindível do ser 

mãe. Mas pelo contrário “(...) constatamos a extrema variabilidade de seus sentimentos, 

segundo sua cultura, ambições ou frustrações” (p.367). O amor materno é apenas um 

sentimento que pode aparecer ou não, o sentimento “(...) não é inerente às mulheres. É 

adicional” (BADINTER, 1985, p. 367). 

Podemos concluir a partir disto que a figura feminina, apesar de carregar com si a 

representação de mãe, não vem ao mundo com o amor materno dentro de si. Muito pelo 

contrário, ele se desenvolve e é um sentimento que como todos os outros nascem e que 

precisa ser cultivado ao passar dos dias.  

3ª categoria: Pobreza 

Durante as entrevistas nos ressaltou aos olhos a categoria pobreza nas respostas obtidas. 

Ao perguntar ao entrevistado o que ele acha que a assistente social faz, suas respostas 

estavam direcionadas à pobreza: “Ah, eu acho que ela ajuda as pessoas carentes”; “Acho 

que ela ajuda os pobres”. Para entender um pouco sobre a pobreza e seu ciclo e como o 

Serviço Social se situa nisto iremos fazer um breve resgate histórico, pois “em toda 

sociedade de classes sempre houve pobreza e desigualdade”. (MONTAÑO, 2012, pág. 

278).  

Segundo Montaño (2012), a partir do pensamento burguês, a pobreza está associada a três 

fatores: ao déficit educativo que consiste na carência de conhecimentos referentes ao 

mercado e de como se deve agir dentro dele, a falta de planejamento no orçamento familiar 

e ao julgamento de problemas relacionados à moral e ao comportamento do sujeito (ócio, 

alcoolismo, etc.). São estes fatores que embasam a concepção da conhecida ‘cultura da 

pobreza’, onde “a pobreza e as condições de vida do pobre são tidas como produto e 

responsabilidade dos limites culturais de cada indivíduo” (p. 272). 

Montaño (2012) nos aponta que devido a visão burguesa referente a pobreza, as ações de 

enfrentamento tem seu desdobramento através de organizações filantrópicas, trabalhando 

de forma segmentada, moralizadora e focalizada no comportamental do indivíduo sendo, 

portanto, uma ação educativa. Em 1834, posterior à instituição da lei dos pobres (ocorrido 

em 1601) o Parlamento Inglês culpa a lei por acreditar que ela é a fonte de propagação da 

pobreza e incentivo a condição de miséria. 
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Atualmente as ações de enfrentamento a pobreza se dão a partir uma ação tripla, onde de 

um lado está o Estado com as Políticas Públicas e Sociais que são regionais, focalizadas, 

precárias e clientelistas. E em contrapartida há as empresas com a ‘filantropia empresarial’. 

Também partem ações da Sociedade Civil ou Terceiro Setor, que acolhem aqueles que não 

tiveram suas necessidades sanadas pelo Estado ou pelas ações das empresas 

(MONTAÑO, 2012). 

As representações da assistente social referenciadas ao espaço de pobreza estão 

presentes desde o início dos primeiros aparecimentos da profissão sendo consequência à 

trajetória que percorreu, como coloca Yasbek (2010), que em todo este contexto histórico do 

capitalismo e de sua busca incessante pelo lucro está inserido o Serviço Social enfrentando 

e realizando ações contra a pobreza, convivendo de perto com situações trágicas que 

indivíduos de classes subalternas vivenciam desde 1940, quando a profissão se 

institucionaliza no Brasil “como um dos mecanismos acionados pelo Estado e pelo 

patronato, em sua intervenção reguladora frente à emergente questão social1 no país” (p. 

153). 

A pobreza é uma das expressões da Questão Social, o objeto de trabalho do Serviço Social, 

estando assim presente desde a institucionalização da profissão e sua trajetória percorrida. 

Ao se mencionar a assistente social as pessoas fazem uma relação com a profissão e a 

pobreza por acreditarem que é esta a única demanda atendida pelos profissionais. Além 

disto, há este mito de que quem precisa de serviços socioassistencial são os ‘pobres’, mas 

sabemos que isto não é verdade. Conforme disposto pelo Art. 203 da Constituição Federal 

de 1988: “A assistência social será prestada a quem dela necessitar independentemente de 

contribuição à seguridade social” (BRASIL, 1988, s/p).   

Com isto podemos refletir como os serviços assistenciais não são apenas para os menos 

afortunados, mas sim para aqueles de quem dela necessitar, independentemente de sua 

conta bancária. Ainda vê-se uma cultura que rotula a assistência sendo apenas aos pobres. 

Yasbek (2003) coloca que no Brasil nunca foi adotada uma política global de enfrentamento 

à pobreza e que nossas políticas mostram-se cada vez mais focalizadas e incapazes de 

enfrentar de forma eficaz tal situação. 

Podemos refletir que as representações sociais referenciando a assistente social ao espaço 

de pobreza estão ligadas à cultura, a trajetória e bagagem histórica do Serviço Social desde 

sua instituição quando já teve como demanda o trabalho de ajuda aos necessitados. São 

representações que deveriam ser extintas, pois nós como profissionais lutamos 

                                                 
1 A Questão Social compreende no “(...) conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura, que tem uma raiz comum (...)” (IAMAMOTO, 2012, p. 27). 
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cotidianamente para extinguir o assistencialismo e colocamos para os usuários a assistência 

como direito e dever do Estado. Infelizmente sabemos que mudar a cultura é muito difícil e 

um processo extremamente demorado, a cada século que passa, avançamos apenas um 

passo quando se trata de mudança de pensamento. O que nos resta, como profissional do 

Serviço Social, é tentar mudar estas representações a partir dos usuários que atendemos, 

passando a eles informações sobre seus direitos. 

 4ª categoria: Burocracia 

Representações da profissional sendo referenciada à burocracia surgiram durante todas as 

entrevistas. Os usuários acreditam que a partir da assistente social eles irão conseguir o que 

pretendem fácil e rapidamente, como podemos observar no relato: “você vai até a assistente 

social, e ela consegue mais rápido, corta um pouco da burocracia”.  

Na perspectiva dos usuários a profissional é um ‘mero instrumento’ que faz com que a 

burocracia seja cortada em diversas ocasiões. A profissional recebe aqui diversas 

representações, sendo uma delas o papel de mediadora entre o Estado e os usuários 

(Estado X burocracia X direitos) por meio de suas ações sendo a assistente social, segundo 

Amaro [20--], a incumbida de fazer as ligações entre as estruturas da sociedade e o Estado. 

Outra representação é a de que a assistente social consegue resolver tudo, ou seja, ela é 

idealizada pelos seus usuários como ‘mulher maravilha’. Muitas vezes eles possuem meios 

e informação para resolver a situação que levam até a profissional, mas não o fazem por 

achar que não são capazes e acabam nem tentando. Apesar de sempre fazer o possível 

para resolver as situações postas pelo usuário, não vai ser sempre que a profissional 

conseguirá resolver aquilo que lhe é apresentado. Dependemos de terceiros para realizar 

uma ação em sua totalidade, dependemos dos processos burocráticos também. Portanto, 

devemos mostrar isso para o usuário fazendo-o perceber que a assistente social não poderá 

resolver tudo e de forma imediata. 

Aqui trazemos também outra reflexão referente a este assunto. Não caberia também o 

chamado “jeitinho brasileiro”, a famosa forma de se conseguir tudo mais rápido e fácil? O 

“jeitinho brasileiro” teve seu aparecimento quando foi instituída a burocracia no Brasil, que 

segundo Vieira, Costa e Barbosa (2012) consiste em num plano estratégico usado “(...)para 

estabelecer relações com as organizações burocráticas que estão influenciadas pelo 

formalismo enquanto estratégia de desenvolvimento e construção nacional” (p. 18). A 

utilização do “jeitinho” é usufruída em diversos lugares do mundo por consequência do 
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formalismo2 e ao utilizá-la sempre haverá dois lados, onde um ganhará e o outro sairá 

prejudicado (VIEIRA; COSTA; BARBOSA, 2012). 

Portanto, as representações formuladas referentes à assistente social como um ‘instrumento 

burocrático’ pode ser consequência da prática do “jeitinho brasileiro” que é muito utilizado 

em nosso país nas diversas camadas sociais. As leis que estão em vigor muitas vezes não 

refletem a nossa realidade sendo, portanto, o “jeitinho” uma possível forma que os usuários 

encontraram para a garantia de seu acesso a serviços que lhe são garantidos por lei por se 

depararem, muitas vezes, com dificuldades de utilizar os serviços que lhes são ofertados. 

No depoimento de uma usuária, ela nos colocou que se deparou com uma situação 

inusitada ao procurar uma entidade não conseguindo ao menos ser atendida. Portanto ela 

procurou a assistente social da ONG por acreditar que por ela seria mais fácil conseguir 

aquilo que ela necessita e ter o acesso. 

Com esta situação podemos observar que os usuários realmente possuem dificuldade no 

acesso, portanto eles tem essa representação de que a assistente social é um meio de 

conseguirem aquilo que precisam. Em diversos casos não é a falta de informação o 

problema, mas leis que não condizem com a necessidade da população e muito menos com 

a sua realidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Serviço Social é uma profissão remota que carrega consigo uma bagagem histórica muito 

extensa cheia de valores, correntes filosóficas, teóricas, metodológicas, de pensamentos 

que foram formulados e reformulados em diferentes momentos da história, uma profissão 

que teve diversos momentos de lutas para a garantia de um espaço na categoria 

profissional e pelos direitos de seus usuários. Cada Assistente Social, devido a esta gama 

de informações e a bagagem histórica da profissão, tem uma forma de pensar e agir 

diferente da outra, como por exemplo, uma profissional pode ser marxista, a outra pode ser 

positivista e assim por diante.  

Isto resulta em profissionais dotadas de pensamentos distintos que consequentemente 

fornecerão ‘tratamentos singulares’ ao usuário. É a partir disto que eles irão formular as 

representações referentes ao profissional. Aqui cabe também colocarmos que não é apenas 

o contato com a Assistente Social que contribuirá na formulação de tais representações, 

mas também aquilo que a mídia coloca em novelas, filmes, onde o profissional é 

                                                 
2 Formalismo é “a diferenciação entre as normas prescritas legalmente e as atitudes concretas 
adotadas quando de sua real implementação(...)” (Vieira; Costa; Barbosa, 2012, p. 7). 
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referenciado a uma imagem totalmente errônea e irreal, sendo até em alguns casos 

sensacionalistas.  

Durante a realização da pesquisa pudemos observar também que os usuários não sabem 

ao certo o que de fato faz a Assistente Social. Apesar de procurarem o profissional, muitas 

vezes vão “no escuro”, sabendo apenas que poderá ajudá-lo, mas sem saber o porquê e 

muito menos que lhe é um direito, não um favor. No decorrer das entrevistas, quando se 

chegava à pergunta “Você sabe o que a Assistente Social faz?”, recebíamos respostas 

vagas após um tempo significativo de silêncio, onde sempre mencionavam instrumentais, 

como visita domiciliar e encaminhamentos ou faziam alusão às competências da profissão. 

Os usuários acabavam não sabendo explicar o que de fato faz os profissionais do Serviço 

Social. 

As Representações Sociais apresentadas pelos usuários com relação a Assistente Social 

são fruto da trajetória percorrida pela profissão. Cabe a nós como profissionais mudarmos 

estas representações que os usuários possuem referente à profissional e mostrar a eles que 

estamos ali para garantir que seus direitos sejam efetivados. Devemos refletir sobre a nossa 

prática cada vez mais, pois vivemos numa sociedade que cotidianamente se torna mais 

complexa. Devemos refletir sobre quais representações sociais almejamos que nossos 

usuários tenham e agir de acordo com isto, pois para mudar tais representações precisamos 

mudar a cultura e para conseguir isso todos nós da categoria profissional precisamos 

disseminar mais ainda o que o Serviço Social faz de fato. 
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