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Histórico da Profissão: o Serviço Social é uma profissão liberal de nível superior, regulamentada no 

Brasil desde 1957, sob a Lei nº 3.252, juntamente com o Decreto nº 994 de 15 de maio de 1962. Já 

em 1993, entra em vigor a Lei nº 8.662 à qual revoga a primeira. O/a profissional só estará habilita-

do/a ao exercício da profissão após ser registrado/a no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS, 

que na qualidade de órgão executivo credencia o/a profissional, habilitando-o/a a assumir suas 

competências e atribuições privativas, fiscalizando e orientando o exercício profissional.

Os princípios da profissão estão definidos no Código de Ética do/a Assistente Social

Atribuições privativas do/a Assistente Social

• Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre matéria de Serviço Social;

• Prestar assessoria e consultoria aos órgãos da administração pública, empresas privadas e entidades, em 

matéria de Serviço Social;

• Planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidades do Serviço Social;

• Somente o/a Assistente Social pode executar estas atribuições.

Os/as Assistentes Sociais atuam em:

• 

• Empresas;

• Organizações populares;

• Entidades e instituições não-governamentais;

• Unidades de ensino de Serviço Social.

Instituições públicas, filantrópicas e privadas, de âmbito federal, estadual e municipal;



É VEDADO AO/À ASSISTENTE SOCIAL:

• Praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação de 
serviços profissionais;
• Acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes do Código de Ética Profissional;
• Revelar sigilo profissional.

FALSO 

O trabalho do/a Assistente 
Social é voluntário, exercido de 
forma gratuita.

Assistente Social é uma moça 
boazinha, que ajuda as 
pessoas.

O/a Assistente Social trabalha 
sempre com os pobres.

Assistência Social

#

Assistencialismo

#

Serviço Social

Qualquer um faz Serviço Social, 
inclusive políticos/as e 
religiosos/as.

VERDADEIRO

O/a Assistente Social é um profissional que exerce seu trabalho de forma 
remunerada, nas organizações públicas e privadas, tendo competência e 
atribuições especificas, para atuação em diferentes áreas. 

O Serviço Social é uma profissão de homens e mulheres, que atuam na 
realidade social através do atendimento das demandas, elaboração de 
pesquisas e construção de propostas que visam o atendimento às 
necessidades sociais da população. A associação da “moça boazinha” 
ao/à profissional de Serviço Social se deve ao senso comum de que a 
ajuda e o cuidado do outro são atribuições da figura feminina.

O trabalho não se restringe à pobreza. Entretanto, a realidade social e 
econômica do Brasil faz com que o trabalho do/a Assistente Social seja, 
em grande parte, com a população mais empobrecida da sociedade. Ao 
efetivar direitos, a ação profissional atinge outras parcelas da população.

Assistência Social: é uma política pública de garantia e de defesa de 
direitos, regulamentada pela Constituição Federal/1988, Lei Orgânica da 
Assistência Social/1993, Política Nacional de Assistência Social/2004 e pelo 
SUAS/2011. Destina-se à população em situação de risco e vulnerabilidade 
social, com o objetivo de superar exclusões sociais e defender e vigiar os 
direitos socioassistenciais de cidadania e de dignidade humana.
Assistencialismo: é o contraponto do direito, da proteção social ou 
seguridade social. É um acesso a um bem através de uma doação. Com o 
assistencialismo não há garantia de cidadania, pois o acesso a condições 
plenas dignas de vida dos/as cidadãos/ãs é conseguido através de favor, à 
espera da boa vontade e interesse de alguém.
Serviço Social: é uma profissão que atua no campo das políticas sociais, 
entre estas, a da Assistência Social. Opõe-se ao assistencialismo através 
de uma prática que visa a expansão dos direitos e a emancipação da 
sociedade. 

A expressão “Serviço Social” é privativa de uma profissão regulamenta-
da, que só pode ser exercida por Assistentes Sociais devidamente 
inscritos/as no Conselho Regional de Serviço Social. Não se deve usar essa 
expressão para identificar práticas assistencialistas.
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