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RESUMO 

 

O presente estudo tem por finalidade analisar o trabalho 
do assistente social na educação profissional e 
tecnológica, a partir da articulação das dimensões teórico-
metodológica, ético-política e técnico-operativa. O objetivo 
da pesquisa consistiu em identificar como se dá a 
articulação dessas dimensões e como essa vinculação 
favorece a garantia de direitos. A metodologia utilizada 
consistiu na realização de entrevistas. Os resultados 
apontam a existência de um exercício profissional 
estratégico, pautado no posicionamento crítico e na 
apropriação político-normativa. 
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1. INTRUDUÇÃO 

 

O presente estudo trata do trabalho do assistente social no Instituto Federal da 

Bahia a partir da articulação das dimensões teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa que constituem e orientam o exercício profissional dos assistentes 

sociais.  

O esforço está, portanto, em destacar a relevância da articulação entre as 

dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa no cotidiano 

profissional das assistentes sociais que atuam na política de educação, mais 

especificamente, na educação profissional e tecnológica. 

O presente estudo é parte da pesquisa O Trabalho do Assistente Social em 

Salvador: contribuições para o debate atual vinculada ao grupo de pesquisa, 

Desigualdades Sociais, Políticas Públicas e Serviço Social, da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e financiada pela Chamada Universal CNPq/CAPES n. 43/2013 do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq).  Para efeito 

deste artigo, focalizamos a discussão acerca da atuação do assistente social na política 

de educação, mais especificamente, na educação profissional e tecnológica na cidade 

de Salvador. 

Como bolsista vinculada ao projeto intitulado “O Trabalho do Assistente Social 

na política de educação em Salvador”, coordenado pela professora doutora Adriana 

Freire Pereira Férriz, meu plano de pesquisa estudava “O trabalho do assistente social 

na educação profissional e tecnológica em Salvador”. Através das análises dos dados 

coletados, pude identificar algumas particularidades no trabalho das assistentes sociais 

que atuam na educação profissional e tecnológica em um Instituto Federal da Bahia, o 

que me aproximou e despertou meu interesse em analisar o tema aqui proposto.  

O objetivo desse estudo foi identificar e analisar a articulação das dimensões 

técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política no trabalho do assistente social 

em um Instituto Federal da Bahia e a importância dessa articulação na luta por direitos. 

O debate em torno das dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa pretende destacar a importância da apropriação e articulação das bases que 

respaldam e direcionam o trabalho profissional. A partir dessa análise pretende-se 

enfatizar a relevância da vinculação dessas dimensões para fortalecimento da categoria 



 
 
e da própria identidade profissional, bem como, sua contribuição na luta pela garantia 

de direitos e efetivação do Projeto Ético-Político. 

Para efeito deste artigo serão consideradas duas entrevistas com profissionais 

do Serviço Social que atuam na política de educação profissional e tecnológica no IFBA.  

O universo da pesquisa foi composto por cinco profissionais do Serviço Social 

que atuam na educação profissional e tecnológica em Salvador. A partir desse 

quantitativo foi definida uma amostra de duas profissionais. Foi definido como critério de 

seleção da amostra, a saber, tempo de trabalho em instituição pública superior a cinco 

anos e vínculo empregatício estatutário. 

As entrevistas foram guiadas por um roteiro semi estruturado, dividido em 8 (oito) 

eixos que abordaram a trajetória de formação e de trabalho, o trabalho profissional na 

instituição, as condições objetivas de realização do trabalho e infra-estrutura, os 

impactos de trabalho na saúde, as formas de violação de direitos no trabalho, a 

participação política e análise de sua função/papel na instituição em que trabalha diante 

a realidade atual da sociabilidade capitalista. Entretanto, para efeito de análise neste 

trabalho serão considerados apenas três eixos analíticos: as condições objetivas de 

realização de trabalho e infra estrutura e participação política das assistentes sociais. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Historicamente, os assistentes sociais vêm atuando na implementação das 

políticas públicas, embora sejam requisitados, também, para atuar na formulação, 

planejamento, avaliação e gestão destas políticas. Nesse sentido, analisar o trabalho do 

assistente social na política de educação, implica a necessidade de discutir também o 

papel que a referida política representa, não somente enquanto política pública, mas 

também em sua dimensão constitutiva de novas formas de sociabilidade, bem como, 

seu papel estratégico para a construção de uma nova ordem social.    

Ao discorrer sobre a temática em questão, educação profissional e tecnológica, 

faz-se necessário discutir a perspectiva de educação bastante difundida na atualidade 

que a oferece um status de “salvadora”, isso torna-se mais agravante ainda, quando 

relacionada a formação para o trabalho, uma vez que a educação profissional pressupõe 

a formação imediata para inserção no mercado de trabalho.  



 
 

Outro aspecto relevante na história da educação profissional que necessita ser 

apontado, diz respeito ao perfil de alunos formados para realizar atividades manuais, 

conforme parecer CNE/CEB Nº 16/1999 que chama atenção para o fato de que a 

A formação profissional, desde as suas origens, sempre foi reservada às 
classes menos favorecidas, estabelecendo-se uma nítida distinção entre 
aqueles que detinham o saber (ensino secundário, normal e superior) e os que 
executavam tarefas manuais (ensino profissional). (Portal MEC, 2016) 

 

Tal concepção é fruto da maneira que o ensino profissional se desenvolveu no 

Brasil, marcado por um contexto de desigualdades e exploração da força de trabalho, 

originando uma hierarquização entre o saber para o trabalho intelectual e o saber para 

o trabalho manual.  

 

2.1 AS DIMENSÕES TÉCNICO-OPERATIVA, TEÓRICO-METODOLÓGICA E ÉTICO-

POLÍTICA DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO IFBA 

 

Discutir a atuação do Serviço Social requer a análise das perspectivas que 

fundamentam e norteiam o trabalho desses profissionais e que os ajudam traçar 

horizontes e formular propostas de enfretamento a questão social. 

A partir dessa perspectiva, faz-se necessário conceituar as dimensões que 

compõem a instrumentalidade do Serviço Social que juntas materializam e expressam 

o exercício profissional por meio das competências e habilidades desenvolvidas nos 

espaços sócio ocupacionais, bem como, através dos aportes teóricos construídos ao 

longo da trajetória da profissão que dão respaldo legal, subsidiam e orientam a 

intervenção profissional, a saber,  dimensões teórico-metodológica; ético-política e 

técnico-operativa. 

A dimensão teórico-metodológica, diz respeito aos fundamentos teóricos que 

amparam a prática profissional dos assistentes sociais.  

A dimensão teórico-metodológica nos capacita para operar a passagem das 
características singulares de uma situação que se manifesta no cotidiano 
profissional do assistente social para uma interpretação à luz da universalidade 
da teoria e o retorno a elas. (Backx, Guerra e Santos, 2012, p. 54) 

 

  Ao longo das últimas décadas os fundamentos teórico-metodológicos se 

redimensionaram rompendo com o lastro conservador de sua gênese e através da 

qualificação acadêmica pautada na fundamentação histórico-crítica, bem como na 

incorporação do pensamento marxista, remodelou-se e construiu uma nova base 



 
 
normativa maturada na década de 1990, que hoje se expressa na Lei de 

Regulamentação da Profissão (1993) e no Código de Ética do Assistente Social (1993).  

Tais pilares apoiam o novo Projeto Ético-Político profissional e propiciam uma práxis 

crítica fundamentada na qualificação teórica, política e ética.  

No que diz respeito à dimensão ético-politica que traduz o compromisso ético-

político da profissão, o qual vem sendo construído ao longo dos anos pela categoria, e 

tem como principal pauta de luta a defesa pela cidadania e ampliação da democracia. 

Busca-se assim, a efetivação dos direitos civis, políticos e sociais de todos os cidadãos, 

para tanto, espera-se do Serviço Social um profissional critico, comprometido pela 

qualidade do atendimento prestado, bem como, comprometido com o fortalecimento e 

protagonismo dos sujeitos sociais em prol da classe trabalhadora. 

 Assim, a ética profissional se vincula aos projetos sócio-políticos em sua luta 
pela hegemonia, o que aponta para sua conexão com a práxis política e para 
a moralidade profissional em suas dimensões individual, cívica e profissional. 
(BARROCO, 1996, p. 216).  

 

Essa dimensão ético-política da profissão funda-se no Código de Ética da 

profissão, exigindo do profissional do Serviço Social competências teórico-

metodológicas que permitam elaborar uma interpretação crítica de seu trabalho, a fim 

de materializar os princípios éticos contidos neste, através das estratégias 

desenvolvidas nas instituições de trabalho. 

Já a dimensão técnico-operativa traduz o conjunto de estratégias e ações 

adquiridas através da cultura profissional, mas que não deve ser reduzida à questão dos 

instrumentos e técnicas que compõe o instrumental técnico-operativo da profissão e 

viabilizam e materializam as ações profissionais, bem como, não deve ser desassociada 

das demais dimensões, teórica e política. Segundo Backx, Guerra e Santos (2012, p. 

40) “dela emana a imagem social da profissão e sua autoimagem. Ela encontra-se 

carregada de representações sociais e da cultura profissional”. Assim, esta dimensão 

materializa a intervenção profissional através da sua instrumentalidade e possui relação 

intrínseca com a dinâmica do cotidiano.  

Tendo em vista que o Serviço Social é uma profissão fundamentalmente 

operativa, característica demarcada pela dinâmica do cotidiano socioprofissional que 

requisita ações instrumentais e respostas imediatas, isso faz parecer que o exercício 

profissional se dá de forma isenta de teoria, análise e criticidade, correndo o risco de 



 
 
atuar de maneira imediatista, sem o comprometimento com a direção política e social 

da profissão e eximido de reflexões éticas. Por isso, a importância de articular as 

dimensões que subsidiam, fundamentam e respaldam o exercício profissional, pois a 

instrumentalidade apartada das demais dimensões reproduzirá o pragmatismo, através 

de respostas funcionais e irrefletidas. 

Tais elementos técnico-operativos e teórico-metodológicos possibilitam a 

articulação entre a profissão e a realidade, ultrapassando o pensamento genérico que 

tende atribuir uma relação exterior entre o exercício profissional e os fenômenos sociais 

que são objeto de trabalho do assistente social. 

Neste sentido, a vinculação entre as três dimensões que juntas representam 

os pilares do exercício profissional, são de extrema importância para que não se caia 

na racionalidade instrumental ou na apreensão da realidade por analogia, pois apesar 

de suas particularidades, tais dimensões se complementam, tornando-se elementos 

constitutivos da prática profissional, permitindo a apreensão das múltiplas 

determinações que se expressam no cotidiano profissional. De acordo com Backx, 

Guerra e Santos (2012, p. 18) “Pensar o exercício profissional a partir dessas três 

dimensões coloca a possibilidade de entender o significado social da ação profissional 

- formativa, interventiva e investigativa”.  

É preciso, portanto, que haja uma eficiente leitura da realidade que só poderá 

ser feita por meio do caráter investigativo da profissão, que requer apropriação teórico 

metodológica bem como conhecimento do arsenal técnico operativo a fim de 

materializar os princípios ético-políticos contidos no código de ética da profissão que 

apontam qual horizonte seguir e qual projeto societário o Serviço Social defende na 

busca pela construção de um projeto democrático. 

 

2.2 AS CONDIÇÕES OBJETIVAS DE TRABALHO E A IMPORTÂNCIA DA 

ARTICULAÇÃO ENTRE AS DIMENSÕES TÉCNICO-OPERATIVA, TEÓRICO-

METODOLÓGICA E ÉTICO-POLÍTICA NA GARANTIA DE DIREITOS 

 

O exercício profissional dos assistentes sociais na contemporaneidade é 

permeado por desafios e impasses, há, no entanto, uma contrariedade nesse contexto, 



 
 
pois ao mesmo passo que os novos tempos apresentam limites o cotidiano profissional 

suscita também novas possibilidades e alternativas de trabalho.  

O projeto de profissão e de formação profissional construído a partir dos anos 

de 1980 tem como marco principal três documentos, a saber, o Código de Ética 

Profissional do Assistente Social, de 1993, a Lei de Regulamentação da Profissão e as 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social (1996). Assim, o amadurecimento 

dessa categoria profissional encontra, na atualidade, o desafio de mediar a relação entre 

a continuidade dos ganhos conquistados nas últimas décadas e de fortalecimento da 

materialização do Projeto Ético política da profissão.  

Ao tratar especificamente da atuação profissional das assistentes sociais de 

um Instituto Federal da Bahia, nos amparamos na análise de duas entrevistas realizadas 

que teve como direção um roteiro semi estruturado.  

O Projeto Ético-Político do Serviço Social é “comprometido com a defesa dos 

direitos sociais, da cidadania, da esfera pública no horizonte da ampliação progressiva 

da democratização da política e da economia na sociedade” (IAMAMOTO, 2014, p. 113). 

Diante disso, a atuação dos assistentes sociais deve agir no sentido de consolidação de 

uma identidade profissional comprometida com a emancipação dos sujeitos e no 

fortalecimento da cidadania, ao mesmo passo que travam suas próprias batalhas por 

melhorias nas condições de trabalho, reconhecimento profissional e ampliação dos 

espaços ocupacionais.   

Essa questão fica evidente nas entrevistas realizadas com profissionais que 

atuam em um Instituto Federal, quando questionadas sobre as condições de trabalho e 

infraestrutura, em que as assistentes sociais foram unânimes ao relatar que as 

melhorias que obtiveram em relação à infraestrutura do espaço físico que trabalham 

foram conquistadas através da mobilização das mesmas. 

As contradições contemporâneas do capitalismo rebatem sobre as diversas 

dimensões da vida social, principalmente no mundo do trabalho, diante disso têm-se 

vivenciado uma extrema mercantilização das relações de trabalho, acompanhada pela 

precarização das condições de trabalho e dos espaços ocupacionais. Desse modo, 

pensar as condições de trabalho em que os profissionais do Serviço Social estão 

submetidos no atual quadro do capital, requer considerar a necessidade da categoria 

se mobilizar contra esse cenário de retrocessos e negação de direitos. Em contrapartida 



 
 
a esse cenário, podemos perceber que as entrevistadas possuem uma organização 

político-normativa que se expressa na habilidade dessas profissionais em reafirmar 

valores que se contrapõem aos interesses capitalistas. 

Essa discussão traz à tona a necessidade do fortalecimento das bases da 

formação profissional que aponte a relevância da articulação entre a intervenção 

profissional o aperfeiçoamento técnico-operativo e o reconhecimento da dimensão 

ético-política como forma de resistência e enfrentamento aos dilemas contemporâneos 

que se apresentam nos espaços ocupacionais em que os profissionais do Serviço Social 

se encontram  e que são também espaços de construção de novas alternativas para o 

exercício profissional, pois segundo Guerra (2014, p. 33): 

Ora, é o próprio cotidiano, como espaço onde se manifestam as contradições, 
que nos permite análises mais concretas e complexas sobre o exercício 
profissional. Enquanto lamentamos as limitações não temos a percepção das 
possibilidades. 

 

Outro ponto observado, que reitera a importância da articulação entre as 

dimensões técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política na garantia de 

direitos dessas profissionais, foi em relação à exigência de salas de atendimento 

exclusivas do Serviço Social, necessária tanto para as profissionais quanto para os 

alunos, uma vez que, durante o atendimento são tratados assuntos de cunho pessoal 

que exigem sigilo. Assim sendo, como forma de enfrentamento a esse problema, as 

assistentes sociais formularam um requerimento exigindo uma sala que garantisse o 

sigilo profissional, requisitaram a presença do Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS), pois como é sabido o mesmo exerce além de outras funções papel 

fiscalizador, atuando no sentido de garantir qualidade técnica e ética no atendimento 

aos usuários, bem como, em defesa dos direitos da profissão. 

Essa exigência encontra respaldo legal na Resolução do CFESS n. 493/2006 

de 21 de agosto de 2006 que estabelece: 

Art. 2º - O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado 
de espaço suficiente, para abordagens individuais ou coletivas, conforme as 
características dos serviços prestados, e deve possuir e garantir as seguintes 
características físicas: a- iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, 
conforme a organização institucional; b- recursos que garantam a privacidade 
do usuário naquilo que for revelado durante o processo de intervenção 
profissional; c- ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e 
com portas fechadas d- espaço adequado para colocação de arquivos para a 
adequada guarda de material técnico de caráter reservado. (CFESS, 2006, p. 
02). 

 



 
 

Em vista dos argumentos apresentados, apresenta-se como desafio a 

efetivação dos direitos da categoria e de seus usuários as próprias condições de 

trabalho, que caso não estejam em conformidade ao que prevê a resolução supracitada, 

dificultará execução das atividades, pois caso as condições básicas requisitadas não 

sejam adotadas, trará prejuízos para a profissional, assim como, para seu usuário. 

Nota-se, que o profissional do Serviço Social necessita desenvolver uma 

instrumentalidade capaz de elaborar competências que permitam fazer uma leitura 

crítica da própria realidade, afim de identificar possíveis irregularidades que 

comprometam a execução do seu trabalho e que impeçam que exercício profissional 

possa ser executado de forma qualificada ética e tecnicamente, e a partir disso construir 

estratégias de enfrentamento e resistência a essas questões cotidianas que repercutem 

nas condições objetivas de trabalho e, consequentemente, na prática profissional, 

apresentando condicionalidades no desenvolvimento das ações.  

No campo da análise das condições objetivas de trabalho, quando 

questionadas acerca da carga horária de trabalho, foi identificado o descumprimento da 

Lei n. 12.317, de 27 de agosto de 2010, que estabeleceu a jornada de trabalho de 30 

horas semanais para assistente social, sem redução salarial (BRASIL, 2016).   

As assistentes sociais dos Institutos Federais fazem parte do grupo de 

trabalhadores da modalidade Técnico Administrativo em Educação, argumento esse 

utilizado pelo Ministério de Planejamento, para justificar que tais profissionais devem 

cumprir a jornada de 40 horas estabelecidas no edital do concurso que fizeram, 

desrespeitando a legislação especifica da categoria. 

 De acordo com as entrevistadas existe um acordo interno com a instituição 

que lhes permite trabalhar num regime de 30 horas semanais, desde que o setor garanta 

uma quantidade de profissional para que o atendimento não seja interrompido durante 

o funcionamento da instituição, mas que não abrange todas as profissionais dos IFs e 

que pode ser quebrado a qualquer momento, deixando-as numa posição de 

vulnerabilidade. Vale ressaltar que, as assistentes sociais que possuem cargo de chefia 

não pactuam com o acordo e cumprem uma jornada de 40 horas semanais.  Diante 

disso, durante as entrevistas notou-se que as assistentes sociais tem a clara 

compreensão que o direito a jornada de trabalho de 30 horas semanais não está sendo 



 
 
cumprido de forma legalizada, inclusive essa questão já foi motivo de greve, o que 

mostra que a categoria tem se mobilizado diante disso. 

Percebe-se, portanto, que as dificuldades presentes no cotidiano profissional 

relacionadas, principalmente as condições de trabalho e infraestrutura, tem sido 

confrontadas de maneira crítica de modo que busque se aproximar o máximo possível 

de boas condições objetivas e subjetivas de trabalho, que garantam a efetivação dos 

parâmetros éticos e técnicos para o exercício profissional, visto que, condições ideais 

isentas de problemas e contradições na atual sociedade capitalista que é permeada por 

impasses e interesses antagônicos seria utópico.  

No que tange o eixo que aborda a participação política, as entrevistadas 

sinalizaram a participação em comissões do CRESS, vale ressaltar, que a participação 

nesses espaços que discutem questões acerca do trabalho do assistente social e das 

várias políticas que o mesmo está inserido, representa um esforço coletivo na 

construção de estratégias que visem a efetivação e fortalecimento do projeto ético-

político, pois propiciam a vinculação profissional com os interesses da classe 

trabalhadora, bem como configura também um espaço de aprimoramento profissional e 

intelectual dos assistentes sociais na medida que versam sobre assuntos relativos a 

política que estão inseridos fomentando  a troca de experiências,  além de promover 

estudos, pesquisas, debates e outras ações em defesa da política pública de qualidade 

e na perspectiva da garantia de direitos.  

Diante do exposto, a militância em movimentos sociais seja durante a formação 

acadêmica ou no exercício profissional das assistentes sociais, representou um 

diferencial no sentindo de incentivar e fortalecer a organização política, bem como, a 

defesa dos direitos da classe trabalhadora, ou seja, as respostas se mostram em 

consonância com o que diz o Código de Ética profissional: “apoiar e/ou participar dos 

movimentos sociais e organizações populares vinculados à luta pela consolidação e 

ampliação da democracia e dos direitos de cidadania”. (CFESS, 1993, p. 3) 

Ao discutir o trabalho do assistente social a partir da articulação das dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa que constituem e orientam o 

exercício profissional, as análises revelaram que existe um protagonismo profissional 

das assistentes sociais pautado numa atuação política diferenciada.  



 
 

Isso foi perceptível pela clareza e firmeza das atribuições e competências que 

as profissionais assumem.  Diante disso, relacionamos este fato a alguns elementos 

identificados a partir das entrevistas.  

O primeiro é o de que a articulação das dimensões que compõe o exercício 

profissional, já explicitadas anteriormente, é algo extremamente necessária, pois por 

meio desta serão descobertos novos caminhos para o exercício profissional, uma vez 

que, o campo de trabalho, ainda que não possua as condições ideais, é um espaço de 

direitos, apesar de haver uma constante tensão entre a relativa autonomia e as 

condições de trabalho, é no cotidiano que se realiza a intervenção, e, portanto, cabe ao 

profissional identificar e construir meios de enfrentamento aos dilemas que se 

apresentam a pratica profissional. Conforme Barroco: 

A possibilidade de transformação dessa realidade adversa continua a ser 
tarefa dos homens quando organizados politicamente em torno dos projetos de 
ruptura; nosso empenho, nessa direção, também se fortalece nas pequenas 
batalhas cotidianas, que, embora limitadas profissionalmente podem 
consolidar politicamente o agir profissional coletivo- a forma de resistência 
objetiva mais coerente com as intenções éticas assumidas. (BARROCO, 1999, 
p. 134) 

 

Nesse sentido, destaca-se a importância de ter clareza acerca da teoria que 

orienta o exercício profissional, diante disso a dimensão teórico-metodológica tem um 

importantíssimo papel, pois por meio dela e do seu caráter formativo, é possível desvelar 

a realidade indo além do aparente. Assim, a teoria se apresenta como um caminho de 

possibilidades, uma vez que leva ao conhecimento da realidade possibilitando traçar 

estratégias que articuladas aos instrumental técnico-operativo propiciam uma 

intervenção para além do simples manejo dos instrumentos e técnicas utilizados 

rotineiramente pelos assistentes sociais, afim de articular a profissão e a realidade, bem 

como, atribuir materialidade aos princípios éticos-políticos norteadores do projeto 

profissional.   

O segundo elemento identificado, diz respeito à participação e à organização 

política das profissionais, tal característica se apresentou como um diferencial, pois tem 

possibilitado o acompanhamento da dinâmica dos processos sociais, dimensão 

integrante do exercício profissional, na medida que propícia a aproximação da realidade, 

bem como, a apreensão das problemáticas cotidianas que se apresentam ao trabalho 

profissional. A militância em movimentos organizados da sociedade e nas instancias de 



 
 
representação da categoria, têm aproximado as profissionais as bandeiras de luta da 

classe trabalhadora e da própria categoria profissional, reafirmando a dimensão política 

da profissão em prol dos trabalhadores.  

 

3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar a profissão e o exercício profissional do assistente social requer 

relacionar a atuação profissional ao contexto sócio-histórico que particulariza e 

configura as relações entre o mesmo, o Estado e a sociedade, ou seja, a dinâmica das 

relações sociais peculiarizam o trabalho do assistente social.  

Dessa forma, ao analisar o trabalho do assistente social que atua na política de 

educação, mais especificamente em um Instituto Federal da Bahia, e discutir acerca dos 

condicionantes histórico-sociais que incidem sobre a pratica profissional e se 

materializam por meio das condições objetivas de trabalho, bem como, através das 

demandas convertidas em “questões sociais,”  ficou evidente a importância da 

articulação entre as dimensões constitutivas do exercício profissional do Serviço Social 

na luta por direitos e legitimação do projeto ético-político.  

É importante ressaltar que estas profissionais estão inseridas numa política 

permeada por interesse antagônicos, a política de educação, que representa também 

um mecanismo de reprodução da ideologia social, podendo ou não reforçar os ideários 

burgueses ou atuar no sentido de emancipação.  

Além disso, apresenta-se como algo a ser superado a concepção 

assistencialista que permeia a prática dos assistentes sociais dada as circunstancias de 

sua gênese, característica que se agrava quando relacionada a educação profissional, 

pois por muitos anos os Instintos Federais ficaram conhecidos como a “Escola do 

Mingau” devido ao fornecimento de refeição, geralmente na forma de mingau, para 

alunos. Nota-se portanto, que ainda espera-se dessas profissionais ações de cunho 

assistencialistas, desafio que as profissionais buscam superar através do 

posicionamento crítico, bem como, por meio da realização de atividades que vão além 

da seleção socioeconômica, ainda que esta seja uma das maiores demandas do Serviço 

Social. 



 
 

Isto posto, cabe aos profissionais do Serviço Social fomentar e formular 

propostas que assegurem o protagonismo dos sujeitos sociais, ao mesmo tempo que 

travam sua própria luta em busca da garantia de direitos, pois enquanto trabalhadores 

assalariados que vendem sua força de trabalho, também não estão isentos as tensões 

e contradições decorrentes da relação capital x trabalho que são inerentes a sociedade 

capitalista. 

Assim sendo, os dados da pesquisam revelaram a existência de um exercício 

profissional estratégico, pautado no posicionamento crítico e na apropriação político-

normativa, que se expressa na habilidade das profissionais em contrapor a lógica 

capitalista e fomentar estratégias que propiciem a consolidação e implementação do 

projeto profissional através das ações desenvolvidas no cotidiano de trabalho, apesar 

do contexto desfavorável ao projeto ético-político. 

  Tendo em vista os aspectos observados, considera-se que tal posicionamento 

é resultado do reconhecimento da necessidade e importância de articular as dimensões 

que constituem a intervenção profissional, uma vez que as assistentes sociais 

entrevistadas demonstraram ter clareza sobre suas atribuições e competências, bem 

como, sobre seu papel estratégico na luta pela garantia de direitos. 

Por fim, considera-se relevante reafirmar a tese que levou a elaboração desse 

trabalho, de que a articulação das dimensões técnico-operativa, teórico-metodológica e 

ético-política representa uma forte estratégia na luta por direitos, seja da categoria ou 

dos usuários, uma vez que, essa vinculação entre as perspectivas que fundamentam e 

norteiam o trabalho do assistente social propicia uma apreensão crítica da realidade 

capaz de entender o significado social da ação profissional, bem como, favorece a 

materialização dos princípios ético-políticos, reafirmando o compromisso com os 

interesses da classe trabalhadora e com o fortalecimento da identidade profissional. 
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