
Repercussões das Transformações Societárias na Formação e no Exercício Profissional dos Assistentes Sociais 

 

Esta pesquisa analisa as repercussões das transformações societárias nos processos de trabalho dos assistentes 

sociais, bem como a configuração do ensino e da formação acadêmica para responder aos desafios postos ao 

Serviço Social pela sociedade e pelo mundo do trabalho. O objetivo é identificar os enfrentamentos vivenciados 

por estes trabalhadores perante as novas exigências das atribuições e competências profissionais; e perante os 

desafios de materialização dos princípios éticos da profissão, no cenário sócio-histórico do capitalismo tardio. A 

investigação é feita a partir da perspectiva crítica, considerando-se a historicidade da inserção sócio-profissional 

dos assistentes sociais nos diferentes contextos e, também, na conformação dos significados do caráter 

interventivo da profissão. A fim de alcançar uma descrição sobre os avanços e perspectivas desse debate, 

desenvolveu-se uma pesquisa documental junto à produção científica em Serviço Social, utilizando-se como 

fonte os anais das últimas cinco edições do Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) – 

ocorridas entre 2002 e 2010. O percurso metodológico demandou um estudo exploratório para a definição de 

indicadores da pesquisa documental. A Saúde foi demarcada como área prioritária e dois temas escolhidos para 

serem aprofundados: exercício profissional e formação. Os trabalhos científicos selecionados revelaram, no 

quesito exercício profissional, mudanças operacionalizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na atuação do 

assistente social. Nessa direção, ficou evidenciada a aproximação do projeto ético-político da profissão com o 

projeto da Reforma Sanitária, em contraponto ao projeto privatista. No quesito formação, identificaram-se 

contribuições teóricas dos assistentes sociais para a Saúde centradas na democratização das políticas sociais. Os 

trabalhos científicos apontaram, ainda, para a ampliação das relações entre os serviços do SUS e a universidade 

no tripé ensino, pesquisa e extensão. Nas próximas etapas da pesquisa, a análise das repercussões das 

transformações societárias terá continuidade com a investigação das áreas da assistência social e sócio-jurídica. 


