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Resumo: O estudo tem como tema central “a gestão do trabalho do assistente social e os 
fundamentos da gestão que contribuem para o planejamento da ação profissional”. Objetiva 
compreender o processo de apropriação de princípios da gestão para a realização do 
trabalho do assistente social na Política de Assistência Social, mais especificamente na 
esfera municipal. A pesquisa realizou-se por meio de estudo teórico, documental, e caráter 
exploratório e abordagem qualitativa, objetivando assim evidenciar os fundamentos da 
gestão que devidamente apropriados, contribuem para a realização do trabalho profissional 
na esfera da Política de Assistência Social.   
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Abstract: The study is focused on "managing the work of the social worker and the 
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at understanding the process of management principles of ownership to perform the work of 
the social worker in the Social Assistance Policy, specifically at the municipal level. The 
research was carried out through theoretical study, document, and exploratory and 
qualitative approach, thus aiming to highlight the fundamentals of management to properly 
appropriate, contribute to the achievement of professional work in the sphere of social 
assistance policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo tem como tema central “a gestão do trabalho do assistente social 

e os fundamentos da gestão que contribuem para o planejamento da ação profissional” no 

campo de atuação. Objetiva “compreender a importância do processo de gestão do trabalho 

do Assistente Social na Política de Assistência Social no Município de São José do Rio 

Preto/SP”. 

O interesse pela temática materializou-se após uma série de 

questionamentos teóricos e práticos relacionados à gestão do trabalho do assistente social e 

sua aplicabilidade no setor público, mais especificamente na esfera municipal da Política de 

Assistência Social. Neste sentido, questionou-se, se os princípios teóricos e metodológicos 

da gestão aplicam-se no setor publico municipal, onde o trabalho a ser realizado já obedece 

a uma agenda previamente planejada e orquestrada pela esfera federal, por obedecer a 

planos e metas estabelecidas pelos órgãos gestores das políticas públicas sociais. Em 

seguida foi questionado, “se seria possível construir o processo teórico-prático da gestão” e 

“como efetiva-lo no campo de atuação profissional”, onde a supervalorização trabalho 

burocrático interfere diretamente na ação profissional, processo esse que contribui para a 

construção de uma prática profissional esvaziada e acrítica. Esse processo de valorização 

do trabalho burocrático vem gradativamente “estimulando a burocratização da prática e o 

vazio profissional” (IAMAMOTO, 2003, p.161), fato que condiciona o exercício profissional 

ao tarefismo burocrático e rotineiro. Ainda nesta diretriz de questionamentos, também se 

perguntou, “quais os princípios teóricos e práticos da gestão que o assistente social poderia 

se apropriar enquanto instrumento de trabalho em sua atuação no setor público”, onde o 

profissional, rotineiramente, esbarra-se nos limites institucionais e nas relações de poder 

estabelecidas no aparelho estatal.  

Observou-se que diante das complexidades que envolvem a realização do 

assistente social, o profissional se depara com dificuldade de criar, recriar e implementar 

propostas de trabalho condizentes com a realidade apresentada cotidianamente. Entretanto, 

mediante a leitura da realidade e considerando o compromisso e posicionamento ético-

político da profissão em defesa dos direitos sociais e humanos, faz-se necessário à 

construção de planos de trabalhos concretos e coerentes que viabilize aos usuários da 

Política de Assistência Social, o acesso aos direitos constitucionalmente garantidos.  

Sob esta perspectiva, considerou-se que a gestão do trabalho e a 

capacidade de planejar e organizar propositivamente a ação profissional tornam-se 
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instrumentos de grande importância na formulação de propostas de enfrentamento aos 

desafios postos ao profissional de Serviço Social. Isto porque, a necessidade de uma ação 

previamente planejada em fundamentos teóricos e práticos, faz-se necessária perante as 

complexidades apresentadas pelas diversas expressões da questão social, emergentes do 

conjunto de desigualdades deliberadas pelo capitalismo contemporâneo. Neste sentido, a 

atual conjuntura que envolve o trabalho do assistente social exige do profissional uma 

prática propositiva, embasada em estratégias de enfrentamento consistentes, que seja 

capaz de se opor as desigualdades disseminadas pela materialidade da sociedade 

capitalista.        

Vale ressaltar também que o assistente social enquanto profissional que 

intervém diretamente nas relações sociais, dispõe de relativa autonomia para formular e 

planejar propostas de trabalho. Para tanto, deve lançar mão de teorias que lhe possibilite o 

aperfeiçoamento do conhecimento já adquirindo na formação profissional. Possibilitando 

assim, a construção de uma prática propositiva capaz de consolidar os valores e princípios 

fixados no projeto ético-político profissional. 

Ainda nesta direção, agrega-se o papal privilegiado que os assistentes 

sociais ocupam nas políticas sociais, especialmente na Política de Assistência Social. Na 

qual, notoriamente os assistentes sociais participam do processo de elaboração, 

implementação e operacionalização dos programas e serviços, enquanto direito social e 

política pública de Estado. Os profissionais inseridos neste contexto “socializam informações 

que subsidiam a formulação/gestão de políticas e o acesso aos direitos sociais” 

(IAMAMOTO, 2003, p. 69). Constituindo assim, um cenário legal que, permiti 

transformações e integração de populações pauperizadas aos programas e serviços sociais 

previstos legalmente.  

  Mediante a breve reflexão aqui apresentada e, com o intuito de oferecer 

subsídios teóricos da gestão para o Serviço Social, este estudo buscou o aprofundamento 

teórico e a construção de conhecimento em torno da temática apresentada, bem como 

contribuir para o crescimento do Serviço Social na área da pesquisa, especialmente, na área 

de gestão e trabalho profissional.  

A proposta de estudo partiu do pressuposto que a categoria ainda 

apresenta relativa resistência em reconhecer a gestão como instrumento de trabalho e de 

domínio do assistente social. A não apropriação de determinados princípios da gestão parte 

do desconhecimento que a categoria ainda apresenta sobre a temática em questão. 
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Contudo, a partir da revisão das Diretrizes Curriculares da formação acadêmica em 1996, o 

currículo mínimo dos cursos de Serviço Social no Brasil, passou a contar com a gestão, 

como importante disciplina no conjunto da organização curricular que, também é entendida 

como instrumento de trabalho e de domínio do assistente social no exercício profissional. 

Este trabalho propõe um novo olhar sobre a gestão e suas implicações no 

trabalho do assistente social. Todavia este novo olhar deve perpassar pelo prisma de uma 

visão critica-reflexiva e construtiva para o profissional, sobre as atribuições do assistente 

social, no desempenho de suas funções profissionais no campo de atuação. Propiciando, 

assim a construção de um perfil profissional, capaz de responder conscientemente as 

demandas emergentes no espaço sócio ocupacional, através do exercício profissional 

propositivo pautado em ações previamente planejada, fundada no conhecimento e domínio 

das dimensões teórico-prático da profissão. Contribuindo assim, para o desenvolvimento de 

habilidades e competências profissionais capaz de propiciar a superação de praticas 

assistencialistas e conservadoras, ainda cultivadas na esfera da Assistência Social, 

especialmente na esfera municipal. 

Este trabalho foi realizado através de estudo teórico e documental. Sendo 

que, o estudo teórico consistiu em abranger a bibliografia disponível que pudesse contribuir 

para o desenvolvimento do tema deste estudo. A pesquisa bibliográfica caracterizou-se por 

seu caráter exploratório e abordagem qualitativa, objetivando assim evidenciar os 

fundamentos da gestão que devidamente apropriados, contribuem para a realização do 

trabalho profissional na esfera da Política de Assistência Social.  

 

2. GESTÃO E TRABALHO PROFISSIONAL: PLANEJAMENTO E AÇÃO PROFISSIONAL  

 Na trajetória histórica da profissão, os assistentes sociais dedicaram-se à 

implementação das políticas pública sociais, mantendo assim, uma intrínseca relação com o 

Estado e suas demandas.   Considerando que desde o surgimento da profissão, o Serviço 

Social esteve presente nas diversas áreas de intervenção estatal, como mediador e 

executor das políticas sociais, desenvolvidas e implementadas como estratégia de 

enfrentamento e principalmente de controle as desigualdades sociais. No âmbito 

governamental, o profissional sempre foi chamado a intervir junto às manifestações da 
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questão social, nas áreas da saúde, educação, assistência, habitação entre outras políticas 

sociais. 

No enfrentamento as desigualdades sociais, o Estado atribui legitimidade á 

instituições, políticas sociais e profissionais, entre os quais o assistente social, que é 

requisitado e reconhecido, enquanto profissional que intervém diretamente nas relações 

sociais e atua na gestão das políticas sociais, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. 

Dessa forma, o Estado se qualificou como maior empregador de assistentes social, isto é, 

se constituiu como campo privilegiado de contratação do trabalho do assistente. Para 

Iamamoto, o: 

 

O setor público tem sido o maior empregador de assistentes sociais, sendo 
a administração direta a que mais emprega, especialmente na esfera 
estadual, seguida da municipal. Constata-se uma clara tendência à 
municipalização da demanda o que coloca a necessidade de maior atenção 
à questão regional e ao poder local (IAMAMOTO, p. 119, 1999). 

 

Observa-se que interiorização das demandas se deve ao fato dos 

municípios absorverem á carga maior na implementação das políticas púbicas, 

especialmente as políticas sociais, e consequentemente a esfera municipal termina por 

contratar mais profissionais para o planejamento, implementação e operacionalização dos 

serviços públicos.  

A descentralização político-administrativa das políticas públicas para os 

municípios, prevista pela Constituição Federal de 1988, atribuiu uma nova dimensão ao 

trabalho do assistente social. Visto que, os espaços sócio-cupacionais vêm aumentando 

consideravelmente em virtude da responsabilização dos municípios no provimento dos 

serviços prestados a população usuário, e nessa orbita os assistentes sociais passam a 

desempenhar papel fundamental no desenvolvimento e operacionalização das politicas 

sociais.  

O trabalho do assistente social no âmbito da gestão pública tem se 

mostrado importante para implantação das politicas sociais. Contudo, a complexidade da 

demanda estatal requisita um profissional em que a atuação vá além da execução terminal 

dos serviços públicos, mas que atue também, na formulação, planejamento, avaliação e 

gestão das políticas, programas e serviços sociais. Conforme Lewgoy, a atual conjuntura 

exige um profissional que: 

 



 
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

6 

 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

[...] saiba planejar, avaliar, implantar e executar os serviços incutidos nas 
políticas sociais. Que também se evidencie na esfera dos planos, 
programas e projetos sociais e na prestação de serviços no âmbito de 
benefícios e serviços sociais, nas habilidades de elaborar, implementar, 
organizar, administrar, pesquisar, encaminhar, coordenar e assessorar 
(LEWGOY, 2010, p. 198). 

 

O desenvolvimento de competências técnicas e habilidades gerenciais 

voltadas à realização do trabalho profissional na esfera da gestão pública das políticas 

sociais contribuem para substituição do agente subalterno e executivo por um profissional 

competente e qualificado para as novas funções requisitadas ao assistente social.  

Verifica-se, que a mudança nas funções profissionais decorre de um 

conjunto de novas configurações que exige dos assistentes sociais novas formas de realizar 

o trabalho profissional. Considerando que, a relação estabelecida entre as mudanças 

contextuais verificadas no modo de organização dos mecanismos de produção e reprodução 

da vida social e material, nos meios de inserção do profissional no mercado de trabalho e as 

novas situações que emergem desse conjunto de relações, exigem um profissional 

propositivo e articulado com as novas formas de organização e gestão do trabalho 

profissional. 

   Neste contexto, observa-se que, apesar do crescimento dos espaços 

sócio-cupacionais dentro do Estado, o trabalho do assistente social na gestão pública das 

políticas sociais, se depara com os desafios apresentados pelo movimento que propõe a 

reforma do Estado. Pois, enxugamento da máquina pública, tanto no que se refere à 

contratação de mão-de-obra, como no enxugamento das politicas sociais através da 

redução dos serviços sociais públicos prestados a população, vem apresentando novos de 

desafios à profissão.  

Assim, as mudanças verificadas na sociedade e no aparelho estatal 

exigem não mais um profissional executor terminal de políticas sociais, mas: 

 

É necessário ser um profissional qualificado na execução, gestão e 
formulação de políticas sociais públicas, com uma postura crítica e ao 
mesmo tempo, criativa e propositiva, ou seja, um profissional que possa 
responder com ações qualificadas que detectem tendências e 
possibilidades impulsionadoras de novas ações, projetos e funções, 
rompendo com atividades rotineiras e burocráticas (SARMENTO, 1999, p. 
100). 
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Nesse sentido, para a realização do trabalho do assistente social no 

âmbito da gestão pública, torna-se indispensável, que a ação profissional fundamente-se e 

um planejamento organizado, baseado nas diretrizes das políticas públicas sociais e em 

conhecimento teórico-prático amplo e crítico sobre a gestão do trabalho profissional nas 

políticas sociais. Que oportunamente contribuirá para direcionar a ação profissional, para 

além das ações antes voltadas e limitadas à execução terminal de políticas sociais. 

Para tanto, a atuação dos profissionais que operam as políticas sociais, 

deve perpassar à apreensão das novas dinâmicas de trabalho e das possibilidades 

instrumentais da gestão, que devidamente apropriadas viabilize ao profissional a superação 

de práticas conservadoras e minimalistas. Para Sarmento, as novas formas de gestão 

verificadas na esfera das políticas sociais: 

 
Vem exigindo um nível de conhecimento técnico bem mais amplo, tanto 
para a compreensão crítica das condições políticas em que estas 
exigências são colocadas, principalmente no que se refere ao desmonte das 
políticas sociais por parte do Estado – como da fragilização dos direitos 
sociais (SARMENTO, 1999, p. 100). 

 

Contudo, esse processo de apropriação implica em conhecimento sobre os 

contextos de gestão e capacidade técnica do profissional em desenvolver funções 

gerenciais propositivas no campo de atuação, considerando sempre a realidade conjuntural 

que permeia o desenvolvimento do trabalho profissional.  

A função gerencial dos profissionais inseridos no âmbito das políticas 

sociais, especialmente na Política de Assistência Social, destaca-se como tendência, que 

precisa ser percebidas com grande clareza pelos assistentes sociais, pois implica em novas 

formas de realizar o trabalho profissional sem se abstrair dos princípios e diretrizes que 

norteiam a profissão. De acordo com Paiva, o tema gestão e todo o seu aporte teórico-

metodológico é revestido de detalhadas e recomendações técnicas, em virtude de advir da 

área da administração, entretanto: 

A conceituação de noções como eficiência, eficácia e efetividade; o 
detalhamento das diferentes funções gerenciais, planejamento, 
organização, direção e controle; a caracterização dos diferentes níveis 
organizacionais – estratégicos, tático, operacional – encontram na 
bibliografia pertinente uma série de orientações, análise e exercícios que 
podem ser úteis e facilitadores da organização do projeto de intervenção do 
assistente social, que desempenha a função de gestor na área social, 
dependendo do uso que se faça deles (PAIVA, 1999, p.90). 
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É preciso compreender que a administração se consolida como processo 

intrínseco a qualquer atividade que envolva recursos e que visa atingir algum objetivo.  

Portanto, compreende-se que administração ou a gestão consiste em uma atividade 

inseparável de qualquer situação que envolve pessoas, recursos e a intenção de 

desenvolver e realizar objetivos. Isto é, o processo de tomar decisões sobre os objetivos e a 

utilização de recursos é entendido por administração ou gestão. Desta forma, a 

administração ou a gestão constitui-se de todo processo que tem a finalidade de garantir a 

eficiência3 e a eficácia4 de ações realizadas pelas organizações. 

Na administração o processo administrativo compreende quatro funções 

básicas para que uma organização consiga a concretização de objetivos: o planejamento, a 

organização, a direção, o controle e avaliação.  

A função do planejamento conceitua-se como processo que visa definir e 

estabelecer situações futuras desejadas, além de considerar os recursos e os meios 

necessários para alcançar essa situação. A organização constitui-se como processo de 

definir e detalhar o trabalho a ser realizado, as responsabilidades para a realização e 

distribuir os recursos disponíveis segundo critérios racionais. A função de direção 

compreende o processo de mobilizar e acionar os recursos, especialmente as pessoas, para 

concretização das atividades meio e fim. A função do controle volta-se a garantir a 

realização dos objetivos, bem como, identificar e apontar necessidades de mudanças. 

Geralmente o controle origina avaliações continuadas o que influencia diretamente no 

desenvolvimento dos profissionais, das pessoas garantindo a qualidade dos resultados das 

ações planejadas. 

A administração é uma ciência organizada por uma série de teorias, possui 

um corpo sistematizado de conhecimentos, baseados em princípios e conceitos que tratam 

diretamente dos seres humanos. As teorias que fundamentam a administração demonstram 

que as funções gerenciais podem ser desempenhadas por qualquer pessoa responsável por 

algum tipo de atividade organizada no âmbito organizacional. 

Sob esta diretriz e sendo o assistente social um agente que intervém 

diretamente nas relações e na realidade social, o profissional dispõe de relativa autonomia 

para formular e planejar propostas de trabalho. O assistente social demanda competência e 

                                                 
3
 Saber fazer as coisas de maneira adequada, resolvendo certos problemas sem gerar aumento de custos. 

4
 Saber fazer as coisas certas, maximizando a utilização de recursos, obtendo resultados positivos para a 

organização.  
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habilidade para construir modalidades interventivas no cotidiano de trabalho. E para tal 

proposição, deve lançar mão de teorias que lhe possibilite o aperfeiçoamento do 

conhecimento adquirindo, voltando-se para o desenvolvimento de competências e 

habilidades no âmbito da gestão, enquanto instrumento de trabalho e de domínio do 

assistente social. 

Os instrumentos de gestão podem contribuir para o desenvolvimento de 

competências e habilidades profissionais no âmbito da Assistência Social, considerando que 

esses instrumentos podem favorecer a construção de planos de trabalho nas diferentes 

etapas da Política de Assistência Social. No entanto, o profissional deve estar aberto às 

possibilidades de incorporar os princípios da gestão no cotidiano de trabalho, agregando-os 

enquanto recurso legal no desenvolvimento do trabalho.  

Mas, compreende-se que este processo de apropriação, perpassa pela 

necessária aquisição ou aperfeiçoamento de conhecimentos sobre os conceitos e princípios 

que fundamentam a gestão enquanto metodologia de realização do trabalho profissional. 

Entretanto, ressalta-se que preciso competência crítica para discernir exigências 

burocráticas puramente executivas de funções gerenciais que são requeridas do 

profissional. Pois, as particularidades que envolvem o trabalho do assistente social postula 

uma postura crítica e comprometida com a consolidação dos direitos dos direitos sociais e 

não com a execução burocrática e alienada dos serviços sociais na esfera pública.  

As funções gerenciais desempenhadas pelos assistentes sociais devem 

estar alinhadas com os princípios e valores fixados no Projeto Ético Político profissional e 

com as prerrogativas legais que regulamentam a profissão, objetivando assim, afastar o 

trabalho profissional de abordagens funcionalistas e meramente executivas.   

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de formulação e implementação das políticas sociais é uma 

dimensão privilegiada de atuação do assistente social e a instrumentação propositiva do 

profissional, fundamentada em princípios teóricos e práticos da gestão podem contribuir 

para o desenvolvimento técnico-operacional dos assistentes sociais inseridos no processo 

de formulação e implementação dos serviços públicos. 

Sob esta perspectiva, a apropriação dos instrumentos de gestão para a 

realização do trabalho profissional, no âmbito da Assistência Social, tornam-se estratégia e 
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recurso legal no enfrentamento das demandas apresentadas ao assistente social, tanto pela 

população usuária dos serviços públicos como pelo Estado, enquanto instituição 

empregadora.   

Fundamentando-se em recursos teóricos e práticos da profissão, o 

assistente social pode lançar mão dos princípios que orientam a gestão, como instrumento 

de trabalho e de domínio do profissional. Considerando que a capacidade de analisar, 

refletir, planejar e organizar a ação profissional se tornam instrumentos importantes na 

construção de uma prática propositiva, capaz de superar as contradições postas pelo 

sistema vigente e consolidar os valores e princípios fixados no projeto ético-político da 

profissão.  

O trabalho do assistente social na Política de Assistência Social, como em 

qualquer outra área, demanda competências e habilidades para construir planos de trabalho 

condizentes com as demandas emergentes no cotidiano profissional. Os instrumentos de 

gestão podem contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades 

profissionais, ponderando que estes instrumentos favorecem a construção de planos de 

trabalho nas diferentes etapas de operacionalização e implementação da Política de 

Assistência Social.  

Entretanto, o profissional deve estar aberto a incorporar os princípios da 

gestão no cotidiano de trabalho. Visando assim, contribuir para a construção de um novo 

perfil profissional, capaz de responder conscientemente as demandas emergentes na 

sociedade, através do exercício profissional propositivo pautado em ações previamente 

planejada, fundada no conhecimento e domínio dos princípios de gestão, bem como sobre 

as dimensões teórico-prático postulados pelo Serviço Social e que fundamentam o exercício 

profissional.  
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