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RESUMO 

 

Objetivamos com o presente trabalho refletir sobre a caracterização da 

empregabilidade e do gerenciamento da carreira profissional do assistente social face as 

mudanças, desafios e demandas do mercado de trabalho no século XXI. Esta reflexão 

considera as novas configurações do mercado de trabalho e as especificidades da 

formação profissional e do projeto ético-político do Serviço Social. Propomos, como base 

nestes pressupostos, uma ação para o desenvolvimento e aprimoramento continuo da 

empregabilidade e do gerenciamento da carreira profissional do assistente social.  

 

INTRODUÇÃO 

 
 A globalização da economia e as novas formas de organização e produção 

do trabalho, trazem novos desafios para as organizações públicas e privadas. As 

primeiras quanto a capacidade de governabilidade em meio as seqüelas sociais 

produzidas por um processo crescente de concentração de renda e dependência 

econômica de uma grande parcela dos países inseridos no contexto atual. A segunda, 

pelo acirrado processo competitivo, onde formas de gerenciamento e busca de 

diferenciadores para se tornar competitivo é uma constante. 

 

No meio deste turbilhão de acontecimentos e extrema competitividade, o ser 

humano assume, paradoxalmente, uma renovada centralidade. Paradoxalmente, pois na 

mesma medida em que se produz mais e com mais qualidade, vemos por outro lado, um 
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efetivo oposto quanto aos trabalhadores que se tornam cada vez mais dispensáveis, 

pelo menos do ponto de vista quantitativo. 

 O mercado competitivo, os clientes mais exigentes, a diversidade de 

produtos e serviços, a busca pela qualidade e inovação constante, torna o mercado de 

trabalho mais seletivo. Este efeito tem levado a uma mudança drástica quanto ao ato de 

procurar emprego e consequentemente de uma formação e estratégias para esta 

finalidade. A relação não é mais de um profissional que procura uma vaga a ser 

preenchida e que é ofertada por uma organização que necessita de um profissional, 

para prenché-la.  

 

 Vivemos em tempos em que o emprego está desaparecendo 

(REFIKIN,1991), pelo menos da forma mais convencional, e a questão torna-se uma 

verdadeira caça aos melhores  empregos (BOLLES, 1998). Os melhores lugares e 

salários são alcançados somente pelos mais qualificados, na ótica do mercado e as 

novas tendências da reordenação produtiva e relações de trabalho. Esta qualificação por 

sua vez, não é só técnica e científica, mas, emocional, ética, cívica e também espiritual. 

 

 Este cenário faz com que as pessoas busquem se diferenciar. Destaca-se 

os profissionais que buscam mais informações e conhecimento, base e fundamento 

necessário para estar inserido e intervir no mundo atual. 

 

 Surge desta forma, uma variedade e quantidade de trabalhos, propostas e 

sugestões de como enfrentar a questão do desemprego e principalmente quanto ao 

desenvolvimento e condições de ser empregavel, ou seja, ter e manter a 

empregabilidade para conseguir e manter o emprego desejado num mundo de extrema 

competitividade, onde a formação por si só é insuficiente, é necessário um conjunto de 

habilidades, conhecimentos e atitudes que favoreçam este processo. 

 

 No epicentro desses acontecimentos, o assistente social também é 

impactado frente as transformações societárias e conjunturais, seja na perda de postos 

de trabalho, na terceirização e precarização das condições de trabalho, de salário e do 

desafio de uma formação e atuação profissional que vá além das exigências e demandas 



 

www.ts.ucr.ac.cr   3 
 

do mercado, mas sobretudo da formação e atuação de um profissional comprometido 

com valores ético-políticos definidos e focados na defesa da cidadania e justiça social. 

 

 Desta forma, temos acompanhado a disseminação, tanto pela mídia, como 

pela literatura especializada, de vários trabalhos e propostas na perspectiva da 

necessidade de desenvolvimento da empregabilidade e do gerenciamento da carreira 

profissional, para os profissionais do presente século. Aliado a este acompanhamento, 

como professor universitário e profissional da área social e gestão de recursos humanos, 

temos percebido, já a algum tempo, que o desenvolvimento da empregabilidade, bem 

como, saber enfrentar com criticidade e criatividade este mundo sem emprego, é 

necessário o domínio de um conjunto sistemático de conhecimentos e princípios e 

habilidades específicas que são fundamentais para o enfrentamento dos cenários que 

se abrem neste presente século XXI.  

 

 Constatamos também, que grande parte das pesquisas sobre perfil, 

tendências e desafios do mercado de trabalho para o assistente social, apontam para 

efeitos que não são diferentes quanto aos que ocorrem em outras categorias 

profissionais. No entanto, percebemos na categoria há uma certa resistência em lidar 

com questões e termos como empregabilidade e gerenciamento de carreira, 

principalmente por que ambos são a expressão encarnada da dinâmica atual do 

mercado de trabalho, o que é considerado como um conceito e pressuposto de que "... 

obter ou não um emprego depende da vontade e aptidão individual, a educação, por sua 

vez, adquire um caráter pragmático e reducionista de simples adequação ao mercado..." 

(KOIKE, 1999:105).  

 

Tal crítica tem suas razões e justificativas. Entre elas, destaca-se as informações 

disseminadas, tanto pela mídia como por cursos e literatura especializada, que se 

levadas a cabo, denotam uma ação predatória e acentuado individualismo (cf. OLIVEIRA, 

1999), bem como, uma desconfiguração quanto a essência e dignidade humana do 

profissional. 

  

Exemplo disto é o conceito de Você s/a , amplamente apropriado na atualidade, ( 

cf. XAVIER, 1997, COSTA, 1998 e CHIAVENATO, 1997, OLIVEIRA,1999b). Neste 



 

www.ts.ucr.ac.cr   4 
 

conceito cada indivíduo é responsável por sua carreira profissional, o contexto e as 

contradições historicamente determinadas ficam ausentes neste perspectiva, ou seja um 

reforço ao processo de alienação. Outro principio deste conceito é que cada profissional 

deve conduzir sua carreira como se fosse uma empresa e se considerar como uma 

marca de um produto, ou seja " você é sua marca", e como um produto qualquer do 

mercado, deve ser devidamente " vendido ". No entanto, como podemos constatar em 

outro estudo (cf. OLIVEIRA, 1999), este processo e conceito é paradoxal, pois por um 

lado, não podemos e nem devemos aceitar tais preceitos. Por outro lado, este conceito 

esta massificado e é atualmente um fator incorporado nas diversas organizações e 

portanto influenciando diretamente quanto a dinâmica das tendências e exigências do 

mercado na atualidade. 

 

Face a esta complexidade é que no presente trabalho procuramos refletir e propor 

alternativas de ação no processo de desenvolvimento de uma empregabilidade 

específica e diferenciada e uma ação sistematizada de gerenciamento da carreira 

profissional do assistentes social, levando em consideração as peculiaridades do 

processo formativo e do projeto ético-político profissional, bem como, as demandas e 

exigências do mercado de trabalho na atualidade. Partimos do entendimento que não 

basta termos uma formação critica, um projeto ético-político definido e bem delineado, se 

não soubermos e termos condições de permanecermos no mercado de trabalho, além 

de não influir e contribuir numa postura diferenciado ao que se propaga na atualidade. 

 

Desta forma, apresentamos o fruto do trabalho de investigação que temos 

realizado desde 1994, referente as mutações do mundo e do mercado de trabalho, em 

específico sobre a disseminação de informações sobre empregabilidade e 

desenvolvimento de carreira, bem como, das tendência e exigências do mercado de 

trabalho, e em específico os desafios e ações possíveis de enfrentamento para os 

assistentes sociais neste cenário paradoxal, onde ao mesmo tempo que vemos as 

perdas e degradação das condições e relações de trabalho, vemos também amplas 

possibilidades de atuação em vários setores, mas que requer da categoria e de cada 

profissional uma mudança radical quanto ao agir e saber se inserir neste contexto.  
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Neste sentido, acreditamos que seja necessário, com os devidos cuidados e 

contextualização critica e ação criativa, pensar e agir sobre o desenvolvimento da 

empregabilidade e gerenciamento da carreira profissional do assistente social do século 

XXI, pois manter uma vigilância constante quanto a lógica pura e simples do mercado, é 

um dever,  mas também não podemos ignorar o que esta ocorrendo ao nossa redor, e 

nem ficarmos num postura de mera resistência, ou de crítica pela crítica, por tanto em 

tempos paradoxais, como o que vivemos, temos que dar atenção ao poeta, Thiago de 

Mello, que nos ensina que “ Quem sabe o que está buscando e onde quer chegar 

encontra o caminho certo e o jeito de caminhar”.   

  

Em outras palavras,  o que estamos nos propondo é indicar, sinalizar e 

apresentar um jeito de caminhar neste cenário em que a melhor forma de resistência à 

massificação é a inovação critica e criativa, onde a organização e o planejamento e 

melhor utilização das informações socialmente relevantes possam se revertidas tanto 

para um projeto de carreira profissional que contemple as perspectivas do projeto ético-

político e ao mesmo tempo permita sentir satisfação pessoal e orgulho e prazer de ser 

assistente social e de poder contribuir para construir um mundo melhor de se viver. 

 

Considerando as limitações que a formatação deste comunicado nos impõe, 

apresentaremos de forma objetiva e sintática os seguintes pontos: uma visão 

panorâmica sobre as atuais tendências no merca de trabalho, de forma mais genérica e 

em especifico para o assistente social; em seguida procuramos explicitar a compreensão 

dos conceitos de empregabilidade e gerenciamento de carreira na atualidade 

destacando os elementos que justificam a necessidade de se pensar sobre uma 

empregabilidade específica para o assistente social, a qual chamaremos de 

empregabilidade-cidadã; apresentamos alguns pontos de maior relevância quanto aos 

desafios de se pensar empregabilidade e gerenciamento de carreira para o assistente 

social e apresentamos uma proposto/estratégia de ação, a mesma é constituída de 

quatro momentos metodológicos e quatorze princípios filosófico-operacionais para o 

gerenciamento da carreira e desenvolvimento continuo da empregabilidade do 

assistente social no século XXI.     
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UMA VISÃO PONORAMICA DAS ATUAIS TENDÊNCIAS E EXIGÊNCIAS DO 

MERCADO DE TRABALHO PARA O ASSISTENTE SOCIAL 

 

Pesquisa recente disponibilizada no site www.aprendiz.com.br, organizada pelo 

jornalista Dimenstain, onde 178 profissionais, formadores de opinião (jornalistas, 

editores, publicitários, pesquisadores e especialistas em recursos humanos), apontaram 

as características de maior importância para o trabalhador do século XXI. Foram 

destacados quatro variáveis básicas: personalidade, formação, habilidades e atitudes. 

 No item personalidade, 43% dos entrevistados apontaram flexibilidade como 

principal característica; 42% a idoneidade; 48% criatividade e 35% a intuição. 

 

 No item formação, 46% consideraram “nunca parar de aprender”, como 

principal característica, sendo que 79% destes indicaram esta mesma característica 

como uma das cinco mais importantes; 64% domínio da língua inglesa; 60% cultura geral 

e 39% a necessidade do trabalhador ter uma “visão clara do que espera de si mesmo”. 

 

 No item, habilidades, 50% destacaram  o saber trabalhar em equipe; 62%, 

administrar o tempo; 61% compreender tudo de forma integrada; 40% ser generalista; 

42% estar aberto a negociações e 27% valorizar a participação em trabalhos 

comunitários. 

 No item, atitudes, 5,47% destacaram a capacidade de saber gerenciar as 

informações; 5,3% investir na carreira e 5,3% aproveitar todas  as oportunidades para se 

reciclar. 

 Outra pesquisa, também disponibilizada neste site www.aprendiz.com.br, 

aponta os melhores empregos para o século XXI. Realizada nos Estados Unidos, através 

do Departamento de Trabalho, foram listadas os 340 principais empregos do país. Entre 

os 20 primeiros, destaca-se: Analista de Sistemas, Engenheiro de Computação, Gerente 

nas Áreas de Matemática, Ciências Naturais e Engenharia, Vendedores de Serviços 

Financeiros, Gerentes de Marketing, Propaganda e Relações Públicas, Cientistas de 

Computação, Gerentes de Serviços, Terapeutas Corporais, Professores em Educação 

Especial, Gerentes Gerais e Executivos de Alto Escalão, Programadores de 

Computação, Assistente em Gerência, Enfermeiras Registradas, Advogados, 
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Professores de Ensino Secundário, Engenheiro Eletrônico, Médicos, Gerentes 

Financeiros, Assistentes Sociais, Docentes de Faculdades e Universidades.  

 

Tais indicadores apontam , numa visão mais global que o profissional do século 

XXI deve ter um perfil adequado a estas demandas ou estará excluído, mais do que em 

outros momentos da história da humanidade. 

 

Em relação ao Serviço Social, podemos constatar a proliferado de pesquisas 

quanto ao estudo das tendências e exigências do mercado de trabalho para os 

assistentes sociais, não só como forma de melhor conhecer está realidade, mas 

principalmente de melhor formar e preparar os profissionais para as novas demandas. 

Vejamos a seguir alguns dados de maior importância para nossa reflexão. 

 

 IAMAMOTO (1999), refletindo sobre as condições e relações de trabalho do 

assistente social, aponta uma série de fatores, que sintetizam os resultados de várias 

pesquisas realizadas em todo o país nos últimos anos.  

 

 Entre estes dados constata-se que o setor público ainda é o maior 

empregador dos assistentes sociais, sendo as esferas Estaduais e Municipais os que 

mais contratam, e isto devido a constante descentralização das políticas sociais. 

Observa-se também que estas esferas, devido aos processos de privatização e 

terceirização estão cada vez mais enxugando os seus quadros e exigindo de quem fica 

uma ação polivalente e multifuncional. O constante processo de transferência das 

responsabilidades do Estado para outros setores da sociedade, em específico para o 

chamado terceiro setor, composto pelas organizações sem fins lucrativos, fundações e 

ong;s, eleva os casos de subcontratação do assistente social, além da invasão de outros 

profissionais nesta esfera, o que pode ser observado quanto aos cargos de 

gerenciamento de políticas sociais. 

 

 Constata-se que entre os espaços já consagrados de atuação profissional, 

saúde destaca-se como sendo o que mais absorve a mão de obra, cerca de 25% em SP, 

e no RJ cerca de 28%, seguido de outras áreas tais como: assistência social, 

previdência, educação social e trabalho, além de apontar outros campos emergentes, 



 

www.ts.ucr.ac.cr   8 
 

entre eles o da filantropia empresarial ou do desenvolvimento da responsabilidade social 

das empresas, do marketing social e da qualidade de vida e treinamento na área de RH. 

Tal cenário e tendências , segundo a autora, “... requer um amplo conhecimento das 

novas formas de produção e das expressões da questão social que são objeto do 

trabalho profissional e postura crítica norteadora pelos valores que embasam o projeto 

ético-político do Serviço Social” (idem, p. 149) 

 

 Outra pesquisa realizada por SILVA e JUNQUEIRA (1998), junto a um 

grupo de profissionais egressos no mercado de trabalho no Rio Grande do Sul, elucida 

vários dados de grande importância quanto ao desafio e necessidade de se pensar 

sobre a empregabilidade do assistente social. Constata-se  na referida pesquisa que 

63% do universo de 208 profissionais, sinalizaram que em média levaram 8 meses para 

conseguir uma colocação no mercado de trabalho após sua formatura, destes no 

momento da pesquisa, 82% estavam empregados e 18% desempregados, 71% 

declaram que este era o seu primeiro vínculo profissional, 66% não conseguiram 

emprego em sua área de estagio, 20,5% estavam atuando na área da assistência social, 

e 41% na saúde, 79% declaram receber em média seis salários mensais, por 34 horas 

de trabalho semanais, 22% tem outra atividade além do Serviço Social (professor, agente 

administrativo, pequeno empresário etc.), 90,6% são assalariados e só 6,3% autônomos, 

55% são do setor público e 45% privado. 

 

Um dando interessante e até destacado pelo autor é o resultado quanto ao forma 

de ingresso dos profissionais, no setor público por exemplo, 50% são indicados, ou seja, 

cargos de confiança, sendo que no setor público não se exige experiência anterior e no 

setor privado uma das exigências é ter tido experiência anterior na área e é necessário 

passar por um processo de seleção, o estagio não é considerado como experiência 

profissional o que é apontado como uma agravante e barreira para o ingresso dos novos 

profissionais, principalmente se levarmos em consideração que uma grande maioria não 

tinha nenhuma outra experiência profissional, 71% considera o salário incompatível com 

o seu cargo e desempenho, constata-se que não há isonomia em relação aos demais 

profissionais. 
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 Estes dados e constatações, além do agravamento da questão social e o 

constante temor do desemprego, medo este que o assistente social não esta imune, 

conduzem a categoria a uma crescente preocupação quanto as diretrizes de uma 

formação profissional adequado aos novos desafios, esta formação e pratica profissional,  

deve propiciar, segundo IAMAMOTO (ap.cit. p.,126) “...um profissional culto e atento às 

possibilidades descortinadas pelo mundo contemporâneo, capaz de formular, avaliar e 

recriar propostas no nível das políticas sociais e da organização das forças da sociedade 

civil (...) profissional informado, crítico e propositivo, que aposte no prontagonismo dos 

sujeitos sociais (...) profissional versado no instrumental técnico-operativo, capaz, de 

realizar as ações profissionais, nos níveis de assessoramento, planejamento, 

negociação, pesquisa e ação direta, estimulandoras[res] da participação dos usuários na 

formulação, gestão e avaliação de programas e serviços sociais de qualidade. “  

 Tais dados e constatações, quanto as tendências, exigências e desafios do 

mercado de trabalho para os assistentes sociais, nos levam a constar dois elementos de 

maior importância. Primeiro que não basta ter uma visão critica, somente, é preciso 

saber navegar conviver e melhor administrar sua trajetória profissional em meio as 

profundas e rápidas mudanças do mundo e do mercado de trabalho, a instabilidade e 

incerteza são fatores preponderantes neste contexto, por tanto mais do que esperar que 

ocorra uma revolução,  temos , antes de mais nada e primeiramente, nos 

revolucionarmos, para estarmos dentro dos espaços que devem ser ocupados e melhor 

dimensionados a partir de valores e princípios ético-políticos melhor ajustados para 

construção de uma cidadania justa e necessária aos nossos tempos. Segundo, isto não 

pode ser feito na mesma tônica que é imposta pelo mercado de trabalho, devemos neste 

sentido reiventar o que esta posto e reverter os sentidos e valores que permeiam a 

busca pelo emprego e o desenvolvimento das condições para ser empregado.  

 

Desta forma é preciso reinventar o conceito de empregabilidade e as estratégias 

efetivas de intervir neste processo, para isto é que defendemos a necessidade de 

considerarmos que o assistente social deve pensar sobre sua empregabilidade e o 

gerenciamento adequado de sua carreira profissional, pois se não o fizermos, estaremos 

perdendo tempo e espaço num momento histórico onde a concorrência por espaços de 

trabalho requer o preparo e planejamento adequado para o devido enfrentamento 

destes novos desafios, principalmente quanto a compreensão e significado do trabalho, 
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como sendo um espaço de intervenção e produção de novos valores e trabalhar, ter e 

manter o emprego é intervir na vida como um todo como bem assinalado por BOFF 

(1998: 127) “Intervir é trabalhar. O trabalho junto com a linguagem é um dos meios 

maiores de forjamento da cultura. Ele não só cria instrumentos e aparatos tecnológicos 

para transformar a natureza, mas também suscita linguagens, conteúdos da 

consciência, formas de sentir, de valorizar, de relacionar-se com outros. Pertence ao 

trabalho cultural a criação das linguagens, idéias, mitos, artes, etnias, organizações 

sociais como a cidade, os estados- nações e hoje a planetização”. (grifo nosso) 

 

EMPREGABILIDADE E GERENCIAMENTO DE CARREIRA PROFSSIONAL NA 

ATUALIDADE – EM BUSCA DE UM NOVA VISÃO 

Procuramos explicitar o entendimento sobre gestão de carreira e empegabilidade 

de forma mais genérica  (visão cotidiana e da literatura especializada na atualidade) e de 

forma mais específica, considerando as peculiaridades do Serviço Social e do debate 

atual quanto as perspectivas ético-político da profissão.  

 

GERENCIAMENTO DE CARREIRA:  Segundo SAVIOLI (1998,p.14-12), “carreira é 

o autoconhecimento de como as experiências pessoais e profissionais relacionan-se com 

seu trabalho atual e futuro para maximizar suas habilidades e comportamentos e atingir 

seus objetivos de vida (...) a carreira – como os homens e as organizações – nasce, 

cresce, amadurece e morre (...) cada fase tem sua constituição e desperta emoções 

próprias. Tem, por isto, dinâmica específica que deve ser entendida para ser melhor 

dominada”. 

 

 Desta forma, pensar carreira profissional é pensar na dinâmica da história 

de vida das pessoas enquanto sujeitos de sua trajetória, e a compreensão deste 

processo e sua adequada condução são fundamentais para o bom desenvolvimento e 

empenho da vida profissional. Ainda segundo este autor, para a melhor administração 

da carreira profissional é necessários o entendimento e domínio de quatro passos: auto-

conhecimento, auto-aprendizado, maximização das habilidades e estabelecimento de 

metas, estes pontos devem estar interrelacionados com a própria dinâmica da vida, ou 

seja, “... a longo prazo, é impossível que uma carreira se desenvolva solidamente se ela 
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não se harmonizar com os anseios de vida na somatória de áreas de interesse como 

família, comunidade, política, cultura, religião, etc...” (idem, p. 14) 

 

 Esta dinâmica pode ser melhor compreendida quanto observamos que as 

carreiras ao longo da história vem sendo enfocada de diversas maneiras, segundo 

RAPPAPOR (1998, p.19) “.... a carreira, na sociedade aristocrática, subordinava-se à 

estrutura de classes. Os indivíduos raramente conseguiam se rebelar e romper de 

alguma forma essa condição.” Paradoxalmente, no século XIX e XX com o advento do 

capitalismo e o emergir da sociedade industrial, houve profundas mudanças na 

organização do trabalho e do surgimento de outras carreiras profissionais e formas de 

desenvolvimento profissional, decorrentes a ênfase nos processos científicos e forma 

dominante do conhecimento e sofisticação tecnológica como principal objetivo. Neste 

sentido, “... a carreira de cada um está enraizada na estrutura sócio-econômica, nos 

valores dominantes na cultura, nos movimentos políticos, enfim no contexto histórico (...) 

refere-se a uma profissão que, ao longo da vida, impõe etapas, desafios, requer longa 

formação escolar, técnica e prática e aperfeiçoamento constante.”(idem, p.23) 

 

 Desta forma, gerenciamento de carreira, significa organizar, planejar, 

controlar e estabelecer metas, alvos e estratégias de desenvolvimento contínuo desta 

trajetória da vida profissional que esta correlacionada a vida, a história e contexto sócio-

vivencial de cada pessoa e de cada categoria profissional. O que reforça a necessidade 

de melhor equacionar conceitos como Você s/a, que não podem ser levados a extremo, 

mas são em certa medida, apropriado na perspectiva de melhor organização e dinâmica 

no gerenciamento da carreira profissional  nos dias atuais.  

 

EMPREGABILIDADE: O conceito de empregabilidade surge no Brasil em meados 

dos anos 90 oriundo dos E.U.A, em meio aos recentes processos de transformação 

produtiva e abertura do mercado extrangeiro e aceleração da globalização da economia 

mundial, bem como da  invasão de novas tecnologias de gerenciamento, tais como 

reengenharia, QTM, ISSO 9000, CCQ, entre outros. Segundo MINARELLI, (1995:37), o 

termo empregabilidade equivale ao termo norte-americano  “emplayability” que significa, 

“... a condição de dar emprego ao que sabe, a habilidade de ter emprego”. Neste 

sentido, aponta alguns ingredientes  como sendo a base da empregabilidade, tais como: 
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adequação vocacional, competência profissional, idoneidade, saúde física e mental, 

reserva financeira e fontes alternativas e relacionamentos. 

 

Para CHUIAVENATO (1995:85), empregabilidade significa o conjunto de 

competências e habilidades necessárias para uma pessoa manter sua colocação dentro 

ou fora de sua empresa. “Significa a capacidade de conquistar e manter um emprego de 

maneira sempre firme e valiosa”. E para manter a empregabilidade segundo o autor, é 

preciso reunir três elementos básicos: conhecimento, perspectiva e atitude. A integração 

destes elementos podem fazer diferença entre o os muitos profissionais que estão 

procurando sobreviver no mercado de trabalho. Não somente para conseguir, mas 

também e principalmente, para quem esta empregado, mantê-lo e se auto-desenvolver. 

Ainda segunda MACEDO (1998) “... empregabilidade é ”... a capacidade de uma 

pessoa se manter, de modo permanente, a sua condição de empregavel, isto é, de obter 

uma ocupação sem maiores dificuldades”.(p. 174). 

  

 Para BRIDGES (1998), empregabilidade é a perspectiva que o profissional 

tem que ter para tornar-se atraente para os empregadores, o mesmo defende que o 

profissional deve considera-se uma empresa,  Você & Cia, e a partir disto desenvolver os 

principais processos desta gestão de carreira, ou seja, o marketing, as finanças, a 

qualidade dos serviços entre outros. 

 

Esta atividade requer uma série de capacidades, atitudes e habilidades. Para 

tanto cada profissional deve encarar a sua carreira como um negócio, ou seja,”... na 

verdade, essas habilidades estão mais associadas ao fato de ser um dono de negocio 

bem - sucedido que ao fato de ser um bom funcionário. O ponto que quero ressaltar é 

que você estará gerenciando sua carreira com um negocio... (idem, p.17)  

 

A partir dos desafios conjunturais, seja quanto a criação de postos de trabalho ou 

quanto ao processo de educação para os profissionais na atualidade,  DEMO 

(1998:209), assinala que ser empregavel ”... significa ser capaz de enfrentar invocações 

constantes no emprego, apelando sobre tudo para o saber pensar e o aprender a 

aprender.” 
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Na atualidade empregabilidade tem assumido outras dimensões, que envolvem 

uma mudança de mentalidade e comportamento, tanto de empresários/governos 

(empregadores) como de profissionais (empregados) como do contexto e conjuntura 

atual (mudanças no mundo e no mercado de trabalho), como assinala COLOSSI ( 1997: 

61): 

 

“Vive-se hoje num mundo com um número cada vez menor de 

postos de trabalho, e é preciso compreender que o trabalho, em sua 

forma clássica, empregado dependente e sem assumir riscos, está 

cedendo lugar em um mercado em que não existem garantias e em que 

o emprego deve ser conquistado a cada dia. Chega-se, assim, ao 

conceito de empregabilidade, que pode ser definida como aptidão dos 

trabalhadores em conquistar um emprego e mantê-lo todos os dias, 

sobrevivendo e prosperando numa sociedade sem empregos. “A 

empregabilidade pressupõe uma relação de parceria, em que o 

empregado assume sua parte nos riscos e um compromisso com o 

produto final do seu trabalho. No modelo anterior, o trabalhador não 

tinha compromissos com o sucesso e a venda do produto fabricado: no 

modelo atual, seu emprego está subordinado ao sucesso do produto”. ( 

(apud. cit BUENO,1996) (grifo nosso). 

 

Podemos, desta forma, constatar que ter e manter a empregabilidade para poder 

ter e manter o emprego, perpassa a simples busca por uma atividade que permita 

sobreviver. É preciso saber conciliar o encontro de um emprego que proporcione a 

remuneração desejada e necessária para as necessidades de sobrevivência e 

desenvolvimento humano, e permita a auto realização, satisfação, sentido e prazer no 

que estamos fazendo, bem como, não perder valores mais universais e a perspectiva de 

que não estamos sozinhos e o processo de construção e aprimoramento da 

empregabilidade esta relacionado a fatores históricos, sócio-econômicos e psicossociais. 

 

No início deste trabalho salientamos a critica quanto a este conceito e 

compreensão, quanto ao mesmo ser reducionista e pragmático e voltado para uma mera 

adequação as regras do mercado.  
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Neste sentido é preciso reverter este entendimento e sentido, urge neste processo 

criar uma nova perspectiva e visão critica, mas que não perca de vista a criatividade e 

dinâmica deste conceito. Dadas as características propomos o entendimento da 

empregabilidade para o assistente social de forma diferenciada, onde ao  analisar o 

processo de trabalho do assistente social frente aos impasses da contemporaneidade, é 

preciso desenvolver uma empregabilidade-cidadã.  

 

EMPREGABILIDADE-CIDADÃ: NOVAS DIMENSÕES E DESAFIOS PARA O 

ASSISTENTE SOCIAL.  

 

Desta forma a empregabilidade do assistente social apresenta outras dimensões 

além das que foram apresentadas, pois o assistente social deve buscar uma 

empregabilidade-cidadã, ou seja, se qualificar, gerenciar sua carreira, prestar serviços 

de qualidade, estar comprometido com seu trabalho, e valores e ações que garantam os 

direitos dos clientes-cidadãos, consigo mesmo e com a sociedade em que esta inserido. 

IAMAMOTO (op.cit, p.126), expressa de forma decisiva dois pontos de vital importância 

para explicitar o que estamos querendo afirmar como sendo os objetivos e entendimento 

de uma empregabilidade-cidadã para o assistente social no século XXI.  

 

Primeiro deve reconhecer incondicionalmente a “... liberdade como valor ético 

central, o que implica desenvolver o trabalho [ e a carreira ] profissional de modo a 

reconhecer a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, 

reforçando princípios e práticas democráticas (...) defesa intransigente dos direitos 

humanos, o que tem como contrapartida a recusa do arbítrio e de todos os tipos de 

autoritarismo (...) empenho na eliminação de todas as formas de preconceitos, 

afirmando-se o direito à participação dos grupos socialmente discriminados e o respeito 

às diferenças.”  

 

Segundo deve encarar este processo como sendo um  “... desafio de tornar os 

espaços de trabalho do assistente social, espaços de fato públicos, alargando os canais 

de interferência da população na coisa pública, de modo a permitir maior controle por 

parte da sociedade nas decisões que lhes dizem respeito (... ) viabilizando isto  através 
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da socialização de informações; da ampliação do conhecimento de direitos e interesses 

em jogo; do acesso às regras que conduzem à negociação dos interesses atribuído-lhes 

transparência; da abertura e/ou alargamento de canais que permitam o 

acompanhamento da implementação das decisões por parte da coletividade, da 

ampliação de fóruns de debate e de representação, etc.”  

 

Desta forma buscar o desenvolvimento da empregabilidade do assistente social é 

buscar, conservar e resgatar constantemente a dignidade de servir ao coletivo, do 

orgulho de trabalhar para a coletividade, de ser um facilitador do exercício da cidadania 

e acima de tudo, de encontrar um espaço onde possa crescer pessoalmente, 

profissionalmente e politicamente ser um agente de transformação na construção de 

uma sociedade mais justa , humana e igualitária. Para desenvolver este processo, 

percebemos que é necessário o conjunto de informações e conhecimentos específicos. 

Este conhecimento, é extraído da análise das várias propostas para o gerenciamento e 

desenvolvimento da carreira profissional. A partir de um estudo e tratamento destas 

informações (op.cit. OLIVEIRA, 1999), verificamos uma certo padrão e regularidade entre 

as propostas. Sistematizando e fazendo as devidas adaptações, chegamos a conclusão 

de que estávamos diante de um conhecimento específico emergindo do próprio 

movimento de busca por novas estratégias de enfrentamento na busca do emprego e 

desenvolvimento da empregabilidade. Este conhecimento estamos denominando de 

empregalógia.  

 

EMPREGALOGIA E O MÉTODO 4MM / 14 P  : CONHECIMENTO ESTRATÉGICO 

PARA O GERENCIAMENTO E DESENVOLVIENTO DA EMPREGABILIDADE DO 

ASSISTETNTE SOCIAL DO SÉCULO XXI. 

 

Empregalógia1, é um conhecimento composto de informações , princípios, 

métodos, técnicas e estratégias aplicadas ao desenvolvimento das condições e 

capacidades de ter e manter-se empregavel e conseguir e manter o emprego desejável, 

através do gerenciamento da carreira profissional, do estudo, planejamento, preparo e 

organização de ações sistematizadas, face aos desafios, necessidades e exigências do 

mundo e do mercado de trabalho.   
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Denominamos a forma de operacionalização da empegalogia de método 4MM / 

14P, decorrente a sistematização em 4 momentos metodológicos (4MM) em que cada 

momento há um conjunto de princípios filosófico-operacionais, no total 14 (14P), em 

cada principio propomos ações/tarefas que devem ser executadas, cada uma tem 

finalidades e objetivos específicos. Apesar da apresentação seqüencial, os momentos 

metodológicos não são lineares, mas partem de uma dinâmica dialética de constante 

retroalimentação a partir da realidade vivenciada. Decorrente as limitações da presente 

formatação deste trabalho, só apresentaremos os momentos metodológicos, os seus 

respectivos princípios e sinalização dos objetivos que cada u se propõe a desenvolver. 

 

MOMENTO METODOLÓGICO - 1: Preparo e Diagnóstico/ interno e externo. 

 

1º PRINCÍPIO:   Obter todas as informações e praticamente impossível, mas saber 

onde e como encontrá-la e gerenciá-la, é possível, necessário e imprescindível. Objetiva 

organizar e sistematizar as informações necessárias para o planejamento estratégico 

para o gerenciamento da carreira e do desenvolvimento contínuo da empregabilidade, a 

partir de uma mentalidade e organização adequadas a um ambiente sócio-informacional, 

onde mais do que ter informação é preciso saber gerencia-la. 

 

2º. PRINCÍPIO: Quem sabe para onde vai ou deve ir, não perde tempo, dinheiro 

nem ânimo, sabe o que, como e onde procurar. A partir da organização das informações 

internas (pessoais) e externas (conjuntura e dinâmica social do mercado e da vida 

social) é necessário estabelecer prioridades, dentro dos limites, possibilidades, 

vantagens e desvantagens, de áreas e deficiências a serem sanadas e habilidade e 

talentos a serem explorados face as condições e demandas externas. 

 

MOMENTO METODOLÓGICO - 2: Planejamento e Organização das Ações. 

 

3º. PRINCÍPIO: Planejar com cuidado pode levar ao sucesso; ao passo que agir 

sem pensar e sem se organizar poderá levar a derrota e frustração. Elaborar o plano de 

ação e desenvolvimento: objetivos, estratégias, metas, metodologia, recursos, avaliação. 
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Preparar o Curriculum Vitae: elaboração, apresentação, registro, avaliação, estratégias 

de contatos e formas de busca ou mudança de emprego. Se preparar para participar de 

processos de seleção.  

 

MOMENTO METODOLÓGICO- 3 : Intervenção, Execução, Monitoramento e 

Manutenção  

 

4º. PRINCÍPIO: Sorte é quando preparo encontra oportunidade. Colocar em 

prática o que se planejou, verificar se o preparo foi adequado, enviar C.V., fazer 

contatos, participar de processos de seleção. 

 

5º. PRINCÍPIO: Aquilo que plantamos, certamente será o que colheremos. 

Procurar manter os objetivos, filosofia e metas quanto ao comportamento e visão de 

crescimento profissional e pessoal, colher e manter os frutos obtidos deste processo. 

Procurando se manter motivado e atento as mudanças, posturas e ações necessárias 

para se manter e se desenvolver. 

 

6º. PRINCÍPIO: “Ser mais um eucalipto não é muito difícil, duro é ser um jequitibá.” 

(Rubem Alves). Procurar não se acomodar as circunstâncias e estruturas e cultura da 

organização, quanto aos elementos negativos de acomodação e desmotivação, Procurar 

sempre inovar. Não se conformar mas ser prudente. Ter iniciativa e preceder aos 

acontecimentos, não ser mais uma, procure fazer a diferença, seja um “ jequitiba” . 

 

7º. PRINCÍPIO: Aquele que faz bem feito e com satisfação as coisas simples, 

futuramente estará apto a fazer coisas mais complexas. Ter e desenvolver sempre uma 

postura profissional. Fazer com competência, eficiência e prazer tudo que lhe for 

solicitado, desde que não fira os princípios éticos da profissão. Valorize e materialize sua 

atividade e os resultados de seu trabalho. Assuma responsabilidade, pense no sucesso 

da organização, dos demais colegas de trabalho dos usuários/clientes e da sociedade. 

Não leve problemas do trabalho para casa e vise versa. 

 

8º. PRINCÍPIO: Quando encontramos um tronco grande, no meio do caminho, 
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teremos dificuldade de prosseguir enquanto não remové-lo. Ter uma imagem 

profissional positiva frente ao seu superior, dentro dos limites éticos da profissão. Ter 

seu superior como facilitador do seu desempenho na organização. Não cometer erros e 

atitudes que comprometam seu sucesso no trabalho. 

 

9º. PRINCÍPIO: Querer bem as pessoas e ser querido(a) por elas não faz mal a 

ninguém; ao contrário, facilitam e tornam agradável a caminhada a ser trilhada.  Fazer 

com que o bom relacionamento seja um facilitador para o desenvolvimento pessoal e 

profissional. Facilitar o processo de ser respeitado(a), admirado(a) e querido(a) pelas 

pessoas. Facilitar a troca de experiência de vida e profissional. Criar um estilo agradável 

e estimulante de se viver no ambiente de trabalho. 

  

10º. PRINCÍPIO: A forma com que agimos, falamos e fazemos as coisas expressa 

quem somos, na sociedade da imagem, isto é fundamental. Organizar o local de 

trabalho. Vestir-se adequadamente ao ambiente. Ter uma cultura ampla, mas saber falar 

com todo os níveis e classes sociais. Manter-se informado. Expressar-se com 

objetividade e clareza. Praticar algum esporte. Desenvolver algum hobby. Tornar-se 

presente, marcante, flexível, bem informado, ter amplitude de visão e conhecimento das 

coisas. Atitude de organização, boa aparência, ser agradável e interagir com as pessoas.

  

 

11º. PRINCÍPIO: Quem só assiste as coisas acontecerem  tem menos 

possibilidades de ser agente de sua história. Colabore para a melhoria contínua do 

trabalho. Administre bem seu tempo e recursos. Tenha uma atuação consciente e 

presente. Exercite a criatividade, dinamismo e senso de responsabilidade. Tenha uma 

postura de liderança.  

 

12º. PRINCÍPIO: Esperto não é aquele que leva vantagem em tudo, mas aquele 

que sabe aproveitar de forma positiva todas as oportunidades. Fazer com dedicação 

toda e qualquer tarefa e procure aprimorá-la mais que puder. Ver positivamente todos os 

fatos que ocorrem com você. Procure especializar-se no seu trabalho, seja o melhor. 

Ler, estudar, pesquisar. Estar preparado para melhor aproveitar as oportunidades que 

possam surgir. 
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13º PRINCÍPIO : No mundo da globalização: quem não for pau-pra-toda-obra, 

pode virar pau-de-obra-nenhuma. Aumente sempre que puder o nível de informação. 

Aprenda a comunicar-se com eficiência. Seja perseverante. Seja humilde, procure 

sempre aprender e corrigir seus erros. Procure ver o global sem perder o específico 

(detalhe) de vista.  Aumentar a capacidade de adaptação a qualquer tarefa. Ser flexível, 

ágil e criativo. Maior capacidade de absorção e atualização do contexto. Visão e leitura 

da realidade ampla e critica e contextualizada. 

 

MOMENTO METODOLÓGICO - 4 : Avaliação e Realimentação do Plano de 

Ação. 

 

14º. PRINCÍPIO: A vitória maior que podemos ter sobre as dificuldades da vida é 

acreditar que de alguma forma mais cedo ou mais tarde, poderemos superar todas elas. 

A vida pode ser diferente. Aprenda a gostar de seu trabalho. Acredite no que está 

fazendo. Tenha ânimo frente as tarefas mais árduas. Seja otimista (uma hora isto 

acaba). Avalie constantemente sua performance, pessoal e profissional, e procure 

sempre melhora-la continuamente. Evitar dispersão, desânimo e monotonia profissional 

e pessoal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Procuramos demonstrar e salientar que na atual conjuntura o assistente 

social não pode ficar a deriva quanto a determinados conhecimentos que são 

estratégicos, principalmente quanto ao desenvolvimento de sua vida profissional. Como 

verificamos, o pensar sobre o gerenciamento de carreira e desenvolvimento da 

empregabilidade do assistente social, passa pelo entendimento da dinâmica da 

sociedade, o que requer um pensar e desenvolver de uma empregabilidade-cidadã, que 

vai além das perspectivas do mercado. A partir de outros estudos sobre esta questão 

procuramos apresentar uma ação sistematizada que possibilita uma melhor organização 

dos elementos necessários para o gerenciamento e desenvolvimento da 

empregabilidade-cidadã. Este conhecimento denominamos de empregalógia e o mesmo 
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através do suporte teórico metodológico, ao qual denominamos de método MM4/14P, em 

conjunto com princípios e tarefas, completam nossa proposta para um pensar e agir 

simultaneamente ao desenvolvimento da carreia profissional dos assistentes sociais 

dentro do século XXI.  Acreditamos que muitos pontos necessitariam de ser melhor 

aprofundados, o que esperamos em outra oportunidade faze-lo, esperamos ter 

contribuído na discussão e proposição de alternativas de um jeito diferente de andar 

nestes tempos tão paradoxais em que vivemos. 
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