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O DEBATE CONTEMPORÂNEO SOBRE AS 
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

DO/A ASSISTENTE SOCIAL
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“São 8h da manhã e a fila do CRAS já faz volta na quadra. Hoje estou sozinha no 
acolhimento e não sei como vou atender todas estas pessoas.”
“Hoje o dia foi corrido aqui na UPA. Foi demandando ao Serviço Social o atendimento 
a uma mulher vítima de violência doméstica, que foi trazida à unidade pelo próprio 
agressor; o atendimento a uma pessoa em situação de rua, que já está há 5 dias na 
internação, mas que não possui família para ajudar na alta e, por fim, a comunicação 
de óbito de um paciente. Já expliquei várias vezes aos médicos que esta não é uma 
competência profissional do/a Assistente Social, mas parece que fazem sempre questão 
de esquecer disso.”

Estes depoimentos de Assistentes Sociais são fictícios, mas bem que poderiam ser 
verídicos. No cotidiano de trabalho dos/as profissionais, independentemente do 
espaço onde estão inseridos/as, emergem inúmeras demandas que exigem dos/

as mesmos/as determinadas atitudes que visam a sua resolução ou encaminhamento. 
Pensando nestas exigências, variadas indagações emergem: como podemos caracterizar 
o que são as demandas dirigidas a nossa profissão? Destas demandas, o que realmente 
pode ser considerado como objeto de trabalho do/a Assistente Social? Como atender as 
requisições da população usuária e as requisições institucionais quando as mesmas são 
antagônicas? Quais ferramentas de trabalho possuímos para desempenhar o trabalho? 
Quais são os objetivos da nossa intervenção profissional?

Todas estas perguntas circunscrevem o que chamamos de atribuições e competências 
profissionais, pois estamos falando daquilo que faz parte da nossa alçada, daquilo que 
estamos aptos a apreciar e dar resolutividade a partir do que nos é requerido. Contudo, o 
debate sobre as atribuições e competências não pode se restringir à dimensão pragmática, 
abreviada na relação entre demandas e respostas. A abordagem deste tema perpassa 
outras dimensões que incidem sobre a apreensão do trabalho profissional como um todo, 
que parte do trabalho concretamente realizado, mas este apreendido e mediado com a 
realidade social, ou seja, com as relações e transformações sociais impostas pelo regime 
de acumulação capitalista, como mesmo define Raichelis: “Atribuições e competências 
profissionais remetem à forma de ser das profissões na divisão sociotécnica do trabalho 
na sociedade capitalista, de acordo com as prerrogativas legais, no caso das profissões 
regulamentadas como é o caso do serviço social.” (RAICHELLIS, 2019, p.12).

Do ponto de vista jurídico, a definição de atribuições e competências profissionais 
dos/as Assistentes Sociais está disposto na Lei nº 8662 de 07/06/1993, nos artigos 4º e 
5º, que regulamenta o trabalho destes/as profissionais. Aqui neste breve texto, não cabe 
a problematização das imperfeições desta lei2. Neste caso, cabe nos ater a diferença na 
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definição de atribuições e competências. Atribuições podemos definir como aquilo que 
é prerrogativa profissional, ou seja, somente o/a Assistente Social pode realizar. Já as 
competências se referem à capacidade ou habilidade que possuímos para dar determinada 
resolutividade, mas que são funções que podem ser compartilhadas com outras profissões, 
ou seja, não são exclusivas aos/às Assistentes Sociais. O que está presente na lei, confirma 
o significado destas palavras, como explica Iamamoto, “No sentido etimológico, a 
competência diz respeito à capacidade de apreciar, decidir ou fazer alguma coisa, 
enquanto a atribuição é uma prerrogativa, privilégio, direito e poder de realizar algo.” 
(IAMAMOTO, 2012, p. 37). 

Ainda no que tange a lei de regulamentação da profissão, as atribuições profissionais 
não estão definidas pelas atividades ou modalidades de intervenção, pois estas podem ser 
compartilhadas com outras áreas profissionais, como por exemplo: coordenar, planejar, 
administrar, entre outras ações. O que torna estas atividades exclusivas aos/às Assistentes 
Sociais é a sua delimitação por matéria, área ou unidade de Serviço Social. Então, como 
definir e identificar o que é matéria, área e unidade de Serviço Social? A discussão sobre 
matéria do Serviço Social avança para o que pactuamos enquanto categoria profissional 
como objeto de trabalho do/a Assistente Social. Neste caso, o debate ultrapassa as 
limitações de uma legislação e avança em direção a uma construção histórica da profissão 
na definição daquilo que é objeto ou matéria da intervenção dos seus agentes. O que 
determina ser uma atribuição privativa destes/as profissionais é a atividade ou modalidade 
de intervenção que incide sobre as expressões da questão social, matéria/objeto que 
somente os/as Assistentes Sociais possuem formação técnica e competência ética para 
apreciar e intervir. 

Como é possível constatar, refletir sobre este tema nos leva para uma esfera que 
transcende o que está previsto nos documentos legais atinentes ao trabalho profissional. 
Esta reflexão deve remeter às condições sociais e históricas que marcam a trajetória 
do Serviço Social na sociedade brasileira, pois a base que legitima a existência desta 
determinada especialização do trabalho está em constante transformação. São as relações 
sociais, nos marcos do capitalismo a partir das particularidades históricas, somadas a 
atuação e postura dos seus próprios agentes, que se conformam modos de ser e modos 
de existir do Serviço Social. 

Seguindo esta linha de raciocínio, o trabalho é categoria central para problematização 
deste tema. O Serviço Social é uma profissão regulamentada enquanto uma profissão 
liberal, o que atribui aos/às seus/suas profissionais uma autonomia legal, teórica e ética 
para exercerem suas atividades. Contudo, esta autonomia profissional é atravessada por 
sua condição assalariada, ou seja, com raras exceções, os sujeitos desta profissão precisam 
vender a sua força de trabalho para o mercado ou para o Estado. Desta forma, aquele que 
compra o direito de consumir esta mercadoria exerce o poder de controle sobre o modo 
como este/a profissional desempenhará as suas atividades. É o que Iamamoto chama 
de autonomia relativa. “Ora, as incidências do trabalho profissional na sociedade não 
dependem apenas da atuação isolada do/a Assistente Social, mas do conjunto das relações 
e condições por meio das quais ele se realiza.” (IAMAMOTO, 2009, p. 19). Desta forma, 
é necessário considerar a natureza dos diferentes espaços ocupacionais onde se insere o 
trabalho profissional, pois a partir deste reconhecimento podemos perceber os limites e as 
possibilidades para uma atuação profissional condizente com a direção social proposta no 
nosso projeto ético-político, que materializa de fato os valores e princípios profissionais. 
O reconhecimento das contradições, das disputas entre interesses diversos e antagônicos, 
que nada mais são que a própria expressão de luta de classes, é o ponto de partida para 
desencadear qualquer tipo de intervenção.

Outro elemento imprescindível para esta discussão é o objeto de trabalho profissional. 
Ao pensarmos em resposta profissional, isso nos remete a situações ou problemáticas que 
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demandam uma atitude profissional. E é partir da apreensão destas demandas, partindo 
de uma perspectiva que ultrapassa a sua expressão imediata, que conseguimos elaborar 
previamente alternativas de intervenção e enfrentamento. Como produto de uma construção 
histórica, as expressões da questão social assumiram o lugar de objeto de trabalho que 
antes era ocupado pelo o que percebíamos como problemas sociais. Mais do que uma 
mudança de nomenclatura, a alteração do objeto de intervenção profissional acarretou em 
uma transformação sobre o próprio entendimento da profissão. Encarar a questão social 
e suas expressões enquanto objeto/matéria de trabalho supera leituras conservadoras 
que tendem a moralizar as condições de vida da classe trabalhadora usuária dos serviços 
onde atuamos. De acordo com Matos, o enfrentamento à questão social não pode ocorrer 
de modo moralizante, restrito ao âmbito individual, “Seu enfrentamento deve se dar 
coletivamente.” (CASTRO, 2015, p. 681).

Ademais, via esta perspectiva, as demandas profissionais são apreendidas para além 
das demandas institucionais, que comumente engessam o trabalho profissional dentro de 
uma racionalidade que despolitiza as necessidades da população. É preciso ter em conta 
o caráter contraditório das respostas formuladas pelo Estado que, historicamente, tem se 
restringido a amenizar as consequências da questão social e não superá-las. O/A Assistente 
Social, neste caso, deve tomar o cuidado para não se tornar, como alerta Yazbek, em um 
instrumento auxiliar e subsidiário na consolidação das bases ideológicas de sustentação 
no modo acumulação capitalista. (YAZBEK, 2014). 

Frente a estas considerações, que nos remetem às condições objetivas onde se realiza 
o trabalho profissional, estão permeadas de contradições e desafios, a pergunta que se 
sobressai é: como podemos desempenhar o nosso trabalho, considerando as atribuições 
e competências profissionais, à luz do projeto ético-político do Serviço Social que, 
reconhecidamente, está a serviço dos interesses e necessidades da classe trabalhadora? 
Esta de fato não é uma pergunta fácil, e este pequeno ensaio não pretende dar conta 
da complexidade que exige uma resposta. Os/As Assistentes Sociais são um/a dos/as 
poucos/as profissionais que têm uma vivência direta e privilegiada no cotidiano da classe 
trabalhadora. Conhece e convive com as mais variadas expressões da questão social e 
sabem como isso se materializa na vida das pessoas. Somado a isso, também conhecemos 
profundamente o funcionamento das instituições onde atuamos, sua natureza, histórico, 
sua relação com a população usuária, seus atravessamentos políticos, sua hierarquia. 
Esta particularidade da nossa profissão é o que nos permite construir mediações políticas 
de aliança junto à população, articuladas  com os espaços institucionais, para ações de 
resistência e estratégias de intervenção social para fazer frente às manifestações da questão 
social. Ademais, o reconhecimento destas dinâmicas contribuiu para a apropriação de 
um rol de informações privilegiadas que podem, e devem, ser compartilhadas com a 
população. O que muitas vezes parecem ser constatações habituais, são informações 
fundamentais que podem ser objetos de questionamento e enfrentamento numa parceria 
com os/as usuários/as, como por exemplo, a descontinuidade de um serviço, a ausência 
de um benefício eventual, o fechamento de um equipamento, entre outros. Outra forma de 
pensar as atribuições e competências perpassa por concebê-las para além das requisições 
institucionais, que cada vez mais têm se restringido a sua cultura histórica pragmática, 
através de ações improvisadas, segmentadas e seletistas. O enfrentamento desta condição 
exige pensar a profissão para além de um mero executor de serviços. Ser Assistente 
Social requer pensar o trabalho profissional que supere rotinas e protocolos e que faça 
uso de outros instrumentos e frentes de trabalho que não estão circunscritos à dinâmica 
das instituições contratantes.

Em síntese, tendo em vista todos os desafios que o presente e o futuro nos coloca, a 
realidade dada tem nos lançado exigências que não cabem mais nas velhas práticas. Mais 
do que nunca, precisamos politizar as nossas ações, observar cada atividade profissional 
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como algo passível de valorização e que reforça determinados projetos societários. Cada 
ação, seja através de uma entrevista, de uma visita domiciliar, de um estudo social, nossa 
postura profissional nestas circunstâncias deve estar direcionada na contracorrente, 
no fortalecimento das forças coletivas de resistência, ou seja, deve expressar valores 
comprometidos com a construção nova sociabilidade.
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