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Resumo
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter 
exploratório que teve por objetivo verificar a incidência 
das categorias vulnerabilidade e subalternidade na 
produção recente em Serviço Social e sua relação com 
políticas públicas e com a prática profissional, 
considerando seus fundamentos na relação com política 
pública e com a prática profissional dos assistentes 
sociais.

Introdução 
É evidente a popularização da categoria vulnerabilidade 
dentro do campo do serviço social e sua consequente 
influência na produção científica, como forma de 
caracterizar a condição de fragilidade de um público e ou 
contexto a que se refere. Entretanto, na mesma 
proporção observa-se uma dificuldade na abordagem e 
exposição da conceituação da categoria, incorrendo-se, 
muitas vezes, em sua aplicação genérica. A pesquisa, 
buscou diagnosticar a incidência da categoria 
vulnerabilidade conjuntamente a incidência da categoria 
subalternidade, considerando a sua histórica incidência 
entre teóricos (as) do serviço Social brasileiro, à luz da 
perspectiva marxista-gramsciana. 

Material e Métodos
Foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica 
(sistemática) para o levantamento das categorias 
vulnerabilidade e subalternidade nas Revistas Científicas 
de Serviço Social indexadas como A1 e A2 no Qualis 
2013-2016. São elas as seguintes: Revista Katálysis 
(A1), Serviço Social & Sociedade (A1), Argumentum 
(A2), Em Pauta (A2), Revista De Políticas Públicas (A2), 
Ser Social (A2), Textos & Contextos (A2). Foi feito um 
recorte na produção dos anos de 2018 e 2019.
Na primeira etapa da pesquisa foram levantados os 
artigos nos quais as categorias subalternidade e 
vulnerabilidade eram citadas, configurando-se, 
quantitativamente, a incidência na produção. 
Considerando, a pesquisa por meio dos títulos e 
resumos, desde a primeira revista analisada a incidência 
das categorias foi muito baixa, assim se ampliou a 
análise para o corpo dos artigos. 

Resultados e Discussão
Considerando o universo de pesquisa identificou-se que 

251 abordaram a categoria vulnerabilidade e/ou 
subalternidade.
Dos 173 artigos que apresentaram a categoria 
vulnerabilidade, em 43% a mesma estava relacionada a 
estrutura, implementação e/ou acesso a políticas 
públicas; e somente em 5% dos casos a categoria foi 
relacionada à prática profissional do Serviço Social. Já 
nos 126 que abordaram a categoria subalternidade, a 
relação entre o conceito e as políticas públicas caiu para 
19%, enquanto a associação da categoria a prática 
profissional do Serviço Social pode ser observada em 
20% dos artigos em que a categoria, subalternidade, 
estava presente.
Destes ainda apenas 4% dos artigos que citaram a 
categoria subalternidade apresentavam uma concepção 
e dentre a categoria vulnerabilidade 6,4% apresentavam 
uma concepção da mesma.

Conclusão ou Conclusões
As diferentes expressões que configuram a situação de 
vulnerabilidade social dos sujeitos e ou dos grupos 
conformam uma condição estrutural forjada pelo capital 
para a sua reprodução ampliada, sendo que esta 
compreensão é fortalecida pelo uso do termo 
subalternidade como representativa desta condição 
histórico-social da classe trabalhadora. Portanto, 
finalizamos esta pesquisa com o entendimento de que o 
termo subalternidade é condizente com uma justa 
análise das condições de vida a que são submetidos os 
trabalhadores, os quais se transformam em sujeitos 
demandantes das políticas públicas sociais e também 
sujeitos dos próprios serviços mediados e ou executados 
diretamente pelos assistentes sociais no âmbito das 
políticas públicas e da prática profissional.
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